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چکیده
قرآن در عصری نازل شد که زن از شخصیت اجتماعی و انسانی مشابه مردان برخوردار نبود و به مثابه
یک کاال میان مردها رد و بدل می شد .این تحقیق به روش تحلیلی ،وضعیت زن در شبه جزیره عربستان را
در آغاز بعثت بررسی نمود و با نگاه قرآن به زن تطبیق داد .در بررسی تطبیقی میان آیات قرآن و دیدگاه
عصر نزول روشن شد که قرآن با نگاه انسانی به زن ،رویکرد عصر نزول را تغییر داد .با ظهور اسالم ،زنان از
حقوق انسانی برخوردار شدند و در جایگاهی متفاوت نسبت به عصر جاهلیّت قرار گرفتند .قرآن با فرهنگ
فرودست پنداری و تحقیر زن ،محرومیت زنان از ارث ،ظهار و دیگر مظاهر جاهلیت ،مقابله نمود و با تکریم
زن و اعطای هویت انسانی به او ،فرهنگ حاکم را تغییر داد و فرهنگ جدیدی را پایه گذاری کرد که بر
اساس آن ،زن در انسان بودن هم سان مرد انگاشته می شد .قرآن با معرفی زنان برجسته و تکریم شخصیت
حضرت فاطمه زهراء سالم اهلل علیها به عنوان دختر پیامبر اسالم زمینه های اجتماعی الزم را برای
شخصیت بخشی به زن فراهم آورد .این تحقیق نشان داد که قرآن در شخصیت بخشی به زن بر فرهنگ
عصر نزول اثر گذاشته است.
کلید واژه ها :قرآن ،فرهنگ عربی ،تاریخ گذاری ،شخصیت زن ،تحقیر زن ،تکریم زن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 -5طرح مسأله
مرد در جاهلیّت ،مالک خانواده بود و بر زن حقّ حیات داشت .در جاهلیّت ،زن در
ردیف سایر انسانها قلمداد نمیشد ،بلکه انسانِ درجة دو و حتی در برخی موارد در
ردیف کاالهای زندگی محسوب میشد .لذا از خلیفة دوم در باب وضعیّت زنان در
جاهلیّت نقل شده که گفت :کُنَّا فِی الجَاهِلِیَّةِ الَنُعِدُّ النِّسَاءَ شَیئاً (بخاری .)۷7 /7 ،از
این رو در عرصه حقوق زنان این پرسش مطرح است که میان قرآن و فرهنگ شبه
جزیره عربستان چگونه نسبتی برقرار است؟ و آیا قرآن به عنوان یک متن زبانی در
مسأله حقوق زن از فرهنگ زمانه تأثیر پذیرفته است؟ یا به عنوان یک متن آسمانی
و غیر بشری؛ در این زمینه بر فرهنگ عرب اثر گذاشته است؟ در این زمینه کتاب
هایی از جمله کتاب "شبهه ورود" آیت اهلل معرفت نگارش شده است .این تحقیق در
جستجوی آن است که اختصاصاً به جستارهایی در خصوص حقوق زنان در عصر
جاهلی بپردازد که قرآن مردود انگاشته و به بازسازی و اثرگذاری بر آن اقدام کرد.
 -2ارزش زن در شبه جزیره عربستان در آغاز بعثت پیامبر اسالم

ساکنان شبه جزیره عربستان در عصر نزول قرآن و بعثت پیامبر اسالم ،به اقتضای
بادیه نشینی از جایگاه های فرهنگ و تمدن ،دور بودند(ابن خلدون .)55۷1 /3 ،این
دوری سبب شده بود آن چه مالك پیوند واقعی میان اعراب را تشکیل می داد همانا
پیوند خونی باشد که در سلسله نسب ذکور جریان داشت؛ و همه حقوق و وظایف
اشخاص مبتنی بر ارتباط خونی نسل مذکّر بود .در این جوامع زن از ارزش انسانی
مستقلّ برخوردار نبود و تنها مردها از جایگاه انسانی و حقوق آن برخوردار بودند .و
همین امر سبب شده بود که به حفظ ویژگیهای قبیله ای توجه خاص شود و
خصائص و خویهای متضادی در آنها جمع گردد( عبدالجلیل .)57 /5913 ،این
آداب که به خصوص در حوزه ارتباطات انسانی و رعایت حقوق دیگران از جمله
رعایت حقوق زنان قابل جستجو می باشد ،شدیداً شخصیت انسان و از جمله زن را
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مورد تحقیر قرار می داد .در عصر جاهلیّت ،زن در خدمت منافع قبیله و مردان آن
قبیله بشمار می رفت .زن در جنگهای جاهلی ،عاملی انگیزهساز و مهیّج برای نبرد
بود(طبری .)156 /3 ،هر چند گفته هایی که آمد وضعیت فرهنگی اعراب تا پیش از
ظهور اسالم در وضعیت ضعف و عقب ماندگی را نشان می دهد؛ امّا باید گفت
حوادث فوق العاده قرن هفتم میالدی که با بعثت حضرت محمّد صلّی اهلل علیه و آله
و ظهور اسالم در شبه جزیره عربستان شکل گرفت و تأثیری که اسالم بر این
فرهنگ گذاشت نقش اعراب را در ساختمان فرهنگی جهان بشری کامالً دگرگون
ساخت و ماهیت سهمی را که در پیشرفت فرهنگ جهانی بر عهده داشتند عوض
کرد .به این معنا که پس از قرن ها سر و کار داشتن با اسب و شتر ،و با کاروان هایی
که در پیچ و خم راه های بازرگانی حرکت می کرد ،در حالی که ایمان جدید ،الهام
بخش و محرکشان بود از محدودۀ اندیشه های بسته و عصبیت عربی بیرون آمدند و
دولتی بر مبنای خدا محوری تأسیس کردند که در داخل آن تمدنی با روح و جلوۀ
دینی تکامل یافت که همان تمدن قرون وسطایی اسالم است(هولت.)13 /5910 ،
بنابراین قرآن ،بسیاری از آداب و رسوم دوران جاهلی که در میان اعراب وجود داشت
و بر روابط انسانی مبتنی نبود و سبب اختالف و در گیریهای اجتماعی می شد از
قبیل ارث ،ازدواج ،ارزش انسانی ،جایگاه حقوقی و احکام اجتماعی مربوط به زنان در
عصر جاهلی را مطرح نموده و با آن مخالفت کرد .مالحظه می شود که در عصر
جاهلی ،به زن ،به مثابه انسان درجه دو نگاه می شد و اسالم با تغییر نگرش و ایجاد
رویکرد جدیدی به زن ،به کلّی بر این نگاه اثر گذاشت و تالش کرد فرهنگ عصر
نزول را مردود انگاشته و شخصیت جدیدی به زن بدهد .این اثرگذاری ،حوزه
ارتباطات انسانی را نیز در بر می گیرد؛ به این معنا که اسالم زن را به عنوان یک
شخصیت انسانی ،همسان مرد مورد تکریم شخصیتی قرار داد و برای او حقوق انسانی
تعریف کند.
 -9بازسازی قرآن از نگاه عصر نزول به حقوق اجتماعی زنان

در این بخش به بررسی مهم ترین مظاهر مربوط به برخورد عرب عصر نزول با
چهار مسأله اساسی شامل جایگاه اجتماعی زن ،ظهار ،روابط خانوادگی و مسأله ارث
زنان ،می پردازیم و مواجهه قرآن با این چهار مسأله را بازگو می کنیم:
 .5-9قرآن و جایگاه اجتماعی زن در عصر جاهلی
بر اساس نصّ قرآن ،دختر آوری مایه ننگ و پسر اوری مایه افتخار خانواده بشمار می
آمد؛ به همین سبب از جمله مسائلی که موجب سرافکندگی و شرمساری مردها و
قبایل به شمار می آمد که برای پدر خانواده ،روسیاهی در جامعه را به دنبال داشت
دختر آوری بود .از این رو قران با رویکردی سرزنش امیز به این دیدگاه اجتماعی می
فرماید :وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِاألُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ کَظِیمٌ* یَتَوَارَى مِنَ
الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَیُمْسِکُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ یَدُسُّهُ فِی التُّرَابِ أَالَ سَاء مَا
یَحْکُمُونَ (نحل 11 /و  .)13هنگامی که یکی از آنها را به دختر مژده آورند ،چهره اش
سیاه می گردد ،در حالی که خشم و اندوه خود را فرومی خورد ،از بدی آنچه به او بشارت
داده شده از قبیله ی خود روی می پوشاند .آیا او را با خواری نگه دارد و یا در خاك
پنهانش کند.

گاهی تصمیم گیری پدر در نحوه برخورد با فرزند دختر ،به زنده به گور کردن او می
انجامید .قرآن ،زشتی چنین فرهنگی را آشکار می سازد و می فرماید :وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ
سُئِلَتْ * بِأَیِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ (تکویر 8 /و  )9آنگاه که از دختران زنده به گور شده سؤال
می شود :به کدامین گناه کشته شده است

بر همین اساس است که می بینیم مفسران و مورخان متقدّم گزارش های متعدّدی
آورده اند که نشان می دهد به دلیل جایگاه فرودستی زنان در جامعه عرب عصر
جاهلی ،وقتی به پدری خبر دختر دار شدن می دادند ،شرمسار می شد و از شرم
متواری می گشت و برخی از آنان برای زدودن ننگ دخترداری ،دختر خود را زنده
به گور می کردند( مقاتل بن سلیمان065 /۷ ،؛ صنعانی311 /3 ،؛ طبری ،جامع
البیان1۷ /5۷ ،؛ الطبرانى .)76/۷ ،این رسم در میان قبایلی مانند بنو تمیم و بنو
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مضر رواج داشت( بروسوی .)۷۷ /1 ،در خبر است که قیس بن عاصم تمیمی نزد
پیامبر اسالم آمد و به زنده به گور کردن هشت دختر خود در دوران جاهلیت اعتراف
کرد(صنعانی .)311 /3 ،قرآن ،برای از بین بردن چنین فرهنگی تالش کرده است و
در نگاهی تحلیلی به طرح علل و عوامل این رفتار نادرست اجتماعی پرداخته است.
مثالً مشاهده می شود که یکی از علل فرزند کشی را فقر اقتصادی و نگرانی های
عرب نسبت به معیشت خانواده می داند .لذا این امر را مذمت و از آن نهی می کند:
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَکُمْ خَشْیَۀَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِیَّاکُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ کَانَ خِطْئًا
کَبِیرًا(اسراء .)11 /و از بیم تنگدستى فرزندان خود را مکشید ماییم که به آنها و شما

روزى مى بخشیم آرى کشتن آنان همواره خطایى بزرگ است .آیت اهلل معرفت تأکید
می کند که زن در خانواده ی عرب پیش از اسالم ،از حقوق یک انسان برخوردار
نبود؛ و چنان زبون و خوار می شد که در زندگی اجتماعی ارزشی برای وی جز آن که
بازیچه ی مرد باشد قائل نبودند( معرفت .)515 /5911 ،مالحظه می شود که نگاه
جامعه جاهلی در آغاز بعثت پیامبر اسالم به زن ،نگاه انسانی نبود و از شخصیت
اجتماعی به عنوان یک انسان برخوردار نبود .پیامبر اسالم در چنین شرایطی مبعوث
5

شد .اسالم برنامه هدایت گری خود را با حضور یک زن به عنوان نخستین ایمان
آورنده بعد از علی بن ابیطالب آغاز می کند تا در برابر سفاهت ها و ستم گری های
قوم خویش حامی و تکیه گاه و آرامش بخش روحی وی باشد و او را استمالت دهد و
دل وی خوش کند و رنج ها از خاطرش بزداید(ابن هشام .)55۷ ،قرآن ،ضمن محکوم
کردن چنین نگاهی به زن ،شخصیت اجتماعی زن در جامعه عصر نزول را مورد
بازسازی قرار داد و او را عنوان یک انسان و عضوی از جامعه در کنار مرد جای داد و
از کرامت انسانی او سخن به میان آورد .برای دستیابی به این جایگاه ،جنسیت را که
به عنوان مالك و برتری و امتیاز قرار می گرفت ،لغو کرد و در مقابل ،به جای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1بر اساس برخی نقل ها نخستین کسی که به پیامبر ایمان آورد علی بن ابیطالب و پس از وی
خدیجه همسر پیامبر بود(طبری ،تاریخ طبری.)117 ،9 ،

جنسیّت ،تقوا و پارسایی را منشأ امتیاز و برتری زنان و مردان نسبت به یکدیگر قرار
داد و فرمود:
یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ
خَبِیرٌ (حجرات.)59 /
ای مردم ،ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را ملّت ملّت و
قبیله قبیله گرداندیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید.
در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا ،پرهیزگارترین شماست .بی
تردید ،خداوند دانای آگاه است.

قرآن ،زنان را هم جنس مردان معرفی کرد :وَاللّهُ جَعَلَ لَکُم مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجًا
وَجَعَلَ لَکُم مِّنْ أَزْوَاجِکُم بَنِینَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَکُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ یُؤْمِنُونَ
وَبِنِعْمَتِ اللّهِ هُمْ یَکْفُرُونَ( نحل )73 /و خدا براى شما از خودتان همسرانى قرار داد
و از همسرانتان براى شما پسران و نوادگانى نهاد و از چیزهاى پاکیزه به شما روزى
بخشید آیا [باز هم] به باطل ایمان مىآورند و به نعمت خدا کفر مىورزند.

و درباره ی وعده ی خویش در قیامت به ایمان آورندگان ،تأکید می کند که زنان و
مردان با ایمان در بهشت جاودانه خواهند ماند و در سراهای پاك و پاکیزه جای
خواهند گرفت:
وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا
األَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا وَمَسَاکِنَ طَیِّبَۀً فِی جَنَّاتِ عَدْنٍ
وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ أَکْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ (توبه)73 /
خداوند به مردان و زنان با ایمان ،باغهایی وعده داده است که از
زیردرختان آن نهرها جاری است .در آن جاودانه خواهند بود ،و نیز
سراهایی پاکیزه در بهشت جاودان (به آنان وعده داده است) و
خشنودی خدا بزرگتر است .این است همان کامیابی بزرگ.
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مالحظه می شود که این آیات ،شخصیت زن و مرد را تساوی انگاری کرده و
مسئولیتهای دینی و اجتماعی مشترکی بر دوششان وا می نهد .بنابراین نگاه قرآن
به زن ،با نگاه جاهلیت قبل از اسالم به زن و جایگاه او در اجتماع مغایرت دارد .این
نگاه حاکی از آن است که قرآن ،در باره جایگاه و نقش زن در جامعه ،از فرهنگ
حاکم بر عصر نزول اثر نپذیرفت؛ بلکه بر فرهنگ حاکم در عصر نزول در باره
شخصیت اجتماعی و حقوق زن اثر گذاشت و در یک فرایند شخصیت بخشی برابر
انگارانه با مرد او را به عنوان بخشی از پایه های اجتماع اسالمی معرفی کرد.
 .3-9قرآن و مسأله ظهار زنان در عصر جاهلی
بر اساس شرایط اجتماعی دوره جاهلیت ،چنان چه میان زن و شوهر بگو مگو و
درگیری به وجود می آمد و احیاناً مرد عصبانی و خشمگین می شد ،می توانست او را
ظهار کند؛ یعنی چنانچه این عبارت را بر زبان جاری می ساخت که «انتِ علیّ
کظهر امّی» ،همین گفتار او به منزله طالق ابد به شمار می آمد و برای همیشه آن
زن بر شوهر خود حرام می شد .این عمل را در اصطالح ظهار می نامیدند که
مشکالت بسیاری را برای خانودهها و بخصوص زنان به وجود می آورد و مردهایی که
در حال عصبانیت همسر خود را ظهار می کردند ،اما امکان بازگشت دوباره ی آنها به
زندگی مشترك وجود نداشت و فرزندان آن خانواده در امر تربیت و تغذیه با
مشکالت عدیده ای مواجه می شدند .این رفتار یک جانبه و به زیان زنان جامعه بود تا
این که پیامبر اسالم مردم را به دین اسالم دعوت کرد و عده ای از مکّیان به ایشان
ایمان آوردند .هنگامی که پیامبر در مدینه استقرار یافت این قاعده مسلمانان را به
زحمت انداخت .لذا آیات اولیه سوره ی مجادله نازل شد و عمل ظهار را که یک رفتار
جاهلی بود ،نفی کرد و به طور کلی فرهنگ ظهار را از بین برد و از مسمانان خواست
که از این رفتار خرافی و جاهالنه پرهیز کنند .و البته برای این که به طور کلی آن را
ریشه کن کند اوالً آن را گفتاری زشت و دروغ معرفی کرد که پرهیز از آن واجب
است ثانیاً تأکید می کند که چنان چه این گفتار ناپسند بر زبان مسلمانی جاری شد،

می بایست کفّاره بپردازد تا به این وسیله فضای خانواده که با گفتار نیکو و پسندیده
سازگار است به گفتگوهای زشت و ناپسند آمیخته نشود(طبری ،جامع البیان/۷ ،
.)511
قرآن کریم این شرایط حاکم بر روابط خانوادگی و نگاه تحقر آمیز به زنان را کامالً
دگرگون کرد و با تعلیمات خود زمینه ای فراهم آورد که مرد در حیطه رفتاری ،زن
را پایه اساسی نظام خانواده معرفی کرد که مرد مسلمان ،او را زمینه ساز آرامش
شخصیتی خود بداند و وی را مظهری از رحمت خداوندی به شمار آورد .لذا قرآن
می فرماید:
وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُم مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُم مَّوَدَّةً
وَرَحْمَۀً إِنَّ فِی ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ (روم)21 /
و از نشانههاى او اینکه از [نوع] خودتان همسرانى براى شما آفرید تا بدانها آرام گیرید و
میانتان دوستى و رحمت نهاد آرى در این [نعمت] براى مردمى که مىاندیشند قطعا
نشانههایى است.

چنانکه مالحظه می شود گویش آیه حاکی از این است که منشأ آفرینش زن و مرد
یکی است و در آفرینش همسان هستند و در آفرینش ،هیچ گونه برتری میان آن دو
وجود ندارد؛ همچنین بیان آیه نشان می دهد که خداوند زن و مرد را از نظر
جنسیت متفاوت خلق کرده است و این تفاوت گذاری در جنسیت برای ایجاد و
برقراری مودت و رحمت دو طرفه میان همسران و دستیابی آن ها به آرامش در
زندگی است .مودت از ریشه " ودد" به معنای دوست داشتن و محبت ورزیدن دو
سویه است(راغب5۷53 ،ق ،)105 /و رحمت به معنای ایجاد رقّت ،عطوفت ،علقه و
تمایل قلبی دو طرف نسبت به یکدیگر است( همو .)9۷1 /بر اساس چنین نگاهی
است که قرآن در تعبیری دیگر ،زن و مرد را لباس و پوشش یکدیگر معرفی می کند
و با همسان انگاری آن دو می فرماید :هُنَّ لِبَاسٌ لَّکُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ (البقره/
 .)517تعبیر دو جانبه لباس حاکی از دیدگاه مساوی نگر قرآن به زن و مرد است که

-----------------------------تاریخ گذاری شخصیت زن ،درعصر جاهلی وقرآن

9

استکمال زن را هم سان مرد در نظام خانواده طرح ریزی می کند(طالب تاش-59 ،
 .)33بر اساس همین فرهنگ آفرینی قرآن است که پیامبر اسالم در تکریم زنان می
فرماید :خیارکم خیارکم لنساءکم(مجلسی .)531 /بنا بر این عرب عصر نزول برای زن
شخصیت اجتماعی همچون مرد قائل نبود و حضورش در خانواده گاهی مایه
سرافکندگی مرد می شد .قرآن این نگاه را تغییر داد و فرهنگ جامعه عربستان در
این مسأله را اصالح کرد و از طریق بازسازی کلی ،شخصیت اجتماعی جدیدی به زن
داد و با تکریم زن به جای تحقیر او ،بر فرهنگ عصر نزول اثر گذاشت و فرهنگ
عرب ها را در برخورد با زنان متحوّل کرد.
 .1-1طالق زنان
رسم عرب جاهلی در زمان جاهلیت ،جواز طالق و رجوع در زمان عدّه بود و طالق و
بازگشت دوباره در اختیار مرد بود و هیچ حد و مرزی نداشت .به این معنا که مرد
هرگاه اراده می کرد زن خود را طالق می داد و به محض این که احیاناً خشمش فرو
می نشست دوباره رجوع می کرد و پس از مدت کوتاهی دوباره او را طالق می داد و...
و گاهی به قصد آزار زن پیوسته این کار را تکرار می کرد و یا او را ظهار می کرد(
معرفت .)571 /قرآن این رسم جاهلی را به هم زده و تأکید می کند که چنانچه
زندگی زناشویی منجر به طالق شد مردان حق ندارند حقوق زنان را تضییع کنند و
می بایست با وجهی نیکو این جدایی را انجام دهند :یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نَکَحْتُمُ
الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَکُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ
تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِیلًا اى کسانى که ایمان آورده اید اگر
زنان مؤمن را به نکاح خود درآوردید آنگاه پیش از آنکه با آنان همخوابگى کنید
طالقشان دادید دیگر بر عهده آنها عده اى که آن را بشمارید نیست پس مهرشان را

بدهید و خوش و خرم آنها را رها کنید .قرآن در رویکردی کرامت زا برای زنان ،سوره
ای  53آیه ای را با عنوان طالق نام گذاری کرده که فضای حاکم بر سوره را تکریم و
بزرگداشت زنان شکل داده است .این سوره کوتاه ،پنج بار تأکید می کند که در باره
زنان مطلقه به تقوا و پارسایی رفتار کنید(آیات)56 ،1 ،۷ ،3 ،5؛ دو بار از تعبیر

بمعروفٍ استفاده می کند(آیه 3و  ،)0که حاکی از فرمان به رفتار مالیمت آمیز و
شخصیت مدار است؛ هم چنین تأکید می کند که ظلم به زنان و تجاوز به حدود
الهی عقوبت سختی به همراه دارد(آیه)5؛ و یک بار از تعبیر و ال تضارّوهنّ لتضیّقوا
علیهنّ استفاده می کند(آیه  ،)0و از باب تذکر و تنبّه ،تعبیرهایی مانند ال
تُخرجوهنّ ،ال یَخرجن(آیه ،)5أسکنوهنّ(آیه )0و لیُنفق و فلیُنفق(آیه  ،)7را به کار
می گیرد .و همه این ها را به عنوان فرمان صریح خداوند بیان می کند و می فرماید:
ذلک امر اللّه أنزله إلیکم(آیه .)1این رویکرد نشان دهنده حمایت قرآن از زنان و
شخصیت اجتماعی واال قائل شدن برای زنان است.
 .4-1قرآن و کاال انگاری زن در عصر جاهلی
گزارش های تاریخی حاکی از این است که بر اساس رسم جاهلی زن به منزله
کاالیی بود که وقتی همسرش از دنیا می رفت به ارث برده می شد .از این رو هر یک
از فرزندان میت که پیش از دیگران پارچه ای روی او می انداخت مالک و صاحب وی
می شد و می توانست او را در اختیار بگیرد و با او ازدواج کند .مقاتل که از متقدمان
تابعین به شمار می آید طی گزارشی از این وضعیت می نویسد :کان الرجل من
األنصار إذا مات له حمیم عمد الذی یرث المیت و ألقى على امرأۀ المیت ثوبا فیرث
تزویجها رضیت أو کرهت على مثل مهر المیت فأن ذهب المرأۀ إلى أهلها قبل أن
یلقى علیها ثوبا فهی أحق بنفسه(مقاتل بن سلیمان .)90۷ /5 ،قمی نقل کرده زمانی

که أَبُو قَیْسِ بْنُ الْأَسْلَبِ از دنیا رفت همسرش نزد پیامبر آمد و از این رسم
جاهلی شکوه کرد .پیامبر از وی خواست به خانه برگردد تا خداوند برایش
گشایشی حاصل کند (القمی .)59۷ /5 ،لذا آیه نازل شد و این رفتار را مطرح
کرده و با زشت پنداری ،مسلمانان را از این کار نهی کرده است و فرمود :یَا أَیُّهَا
الَّذِینَ آمَنُوا لَا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ کَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
آتَیْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفَاحِشَۀٍ مُبَیِّنَۀٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ کَرِهْتُمُوهُنَّ
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فَعَسَى أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئًا وَیَجْعَلَ اللَّهُ فِیهِ خَیْرًا کَثِیرًا(نساء .)19/اى کسانى که
ایمان آورده اید براى شما حالل نیست که زنان را به اکراه ارث برید و آنان را زیر فشار
مگذارید تا بخشى از آنچه را به آنان داده اید [از چنگشان به در] برید مگر آنکه مرتکب
زشتکارى آشکارى شوند و با آنها بشایستگى رفتار کنید و اگر از آنان خوشتان نیامد
پس چه بسا چیزى را خوش نمى دارید و خدا در آن مصلحت فراوان قرار مى دهد.

قرآن در ادامه ازدواج با همسر پدران را به منزله عمل زشت و فحشاء معرفی می کند
و از آن نهی می کند :وَلَا تَنْکِحُوا مَا نَکَحَ آبَاؤُکُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ
کَانَ فَاحِشَۀً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِیلًا(نساء .)22 /و با زنانى که پدرانتان به ازدواج خود
درآورده اند نکاح مکنید مگر آنچه که پیشتر رخ داده است چرا که آن زشتکارى و
[مایه] دشمنى و بد راهى بوده است

مالحظه می شود که قرآن در این آیه به صراحت نگاه تحقیر آمیز به زن را که سبب
شده بود تا سطح یک کاال و یک حیوان پایین بیاید و مردهای جامعه ،هویت انسانی
او را پایمال کرده و او را به ملکیت خود در آورند ملغی کرد و نحوه ارتباط میان زن و
مرد را تا سطح کرامت و فضیلت انسانی ارتقا داد و او را در شخصیت انسانی هم
سطح مرد قرار داد .البته این رویکرد قرآن به زن ،سبب نشده نگاه تحقیر آمیز
اجتماعی به زن از بین برود و مالحظه می شود که حتی در میان مفسران همچنان
آثار نگاه پیشین مشهود است .بروسوی در تفسیر آیه فوق که حاکی از دفاع از
شخصیت زن است ،با رویکردی زن گریزانه تأکید می کند که برخورد با زن ها در
رفتارهای اجتماعی کار دشواری است .وی دلیل این امر را در ضعف ایمان ،کاستی
عقل و تنگی خلق و خوی زنان می داند؛ از این رو حکم می کند کسانی که در برابر
جور زنان صبر پیشه می کنند به منزله مجاهدان در راه خدا محسوب می
شوند(بروسوی .)513 /3 ،این در حالی است که اسالم ،زن را رکن اصلی و اساسی
خانواده معرفی کرده و او را سبب سکونت ،امنیت ،و آرامش خانواده می داند و
ارتباط میان زن و مرد را بر پایه مودت و رحمت طرح ریزی کرده است(روم)35 ،؛ و

مرد را مسؤول سالمت آفرینی خانواده می داند و می فرماید :یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا
قُوا أَنْفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ نَارًا(تحریم .)6 /اى کسانى که ایمان آورده اید خودتان و

کسانتان را از آتشى که سوخت آن مردم و نگهاست حفظ کنید .بنابراین قرآن تالش
می کند با الغای آن دسته از قوانین اجتماعی که موجبات تحقیر زن را فراهم می
کند ،جایگاه زن در جامعه را به مثابه مکمل شخصیت مرد معرفی کرده و به او
هویت انسانی ببخشد و زمینه دستیابی جامعه به وضعیتی شخصیت بخش به هر دو
رکن خانواده یعنی زن و مرد را فراهم آورد.
 .1-9قرآن و ارث زنان در عصر جاهلی
زنها نه تنها از ارث محروم بودند که خود نیز همچون کاالیی به ارث برده
می شدند و در واقع جایگاه آنها در خانواده همانند سایر اموال به شمار می آمد که
مورد ارث واقع می شدند .اسالم آمد و با همه ی این مظاهر تحقیر زن مبارزه کرد و
قوانین جدیدی تأسیس کرد که شخصیت زن را در کنار مرد ،به عنوان یکی از
مهمترین ارکان خانواده و اجتماع مطرح نمود .قرآن بحث ارث زنان را قانونی کرد و
فرمود:
لِّلرِّجَالِ نَصیِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَاألَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِیبٌ
مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَاألَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِیبًا
مَّفْرُوضًا(نساء)7 /
مردان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان بر جای نهاده اند ،بهره ای
دارند و زنان نیز از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان بر جای
گذاشته اند ،کم یا زیاد ،بهره ای دارند .بهره ای تعیین شده.

و در حقوق و بهرههای انسانی ،زن را هم سنگ مرد قرار داد و فرمود:
لهنّ مثل الّذی علیهنّ بالمعروف(بقره)331 /
و مانند همان {وظایفی} که بر عهده زنان است ،به طور شایسته ،به
نفع آنان {بر عهده ی مردان} است.
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قرآن عالوه بر زدودن رسم ارث بری زن به عنوان یک کاال ،برای زنها هم مانند
مردها ارث قائل شد و در موارد بسیاری مانند پدر و مادر ،خواهر و برادر ارث زن و
مرد را مساوی قرار داد .البته در مورد ارث فرزندان سهم االرث زنان را نصف مردان
قرار داد .این قانون اسالم ،در مواجهه با قوانین مبتنی برنظامهای طبقه ای ایجاد شد
که زن را یکسره از ارث محروم می دانستند .لذا قرآن برای زن حق ارث را به رسمیت
شناخت و برای او سهم االرث تعیین کرد و فرمود:
لِّلرِّجَالِ نَصیِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَاألَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِیبٌ
مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَاألَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِیبًا
مَّفْرُوضًا (نساء)7 /
مردان را از آنچه پدر ومادر و خویشان بر جا نهاده اند سهمی است
و زنان را از آنچه والدین و خویشان گذاشته اند ،سهمی است،

سهمی تعیین شده.
از ابن عباس روایت است که وقتی این آیه نازل شد بر جماعت جاهلی سنگین
آمد .لذا آهسته با یکدیگر می گفتند :در این باب سخن نگویید شاید پیامبر آن را
فراموش کند ،یا به پیشنهاد ما آن را تغییر دهد .آن گاه گروهی از آنها نزد پیامبر
آمدند و گفتند :چگونه به دختر سهم االرث می دهی حال آن که بر اسب سوار نشده
و جنگ نکرده است ( .طبرسی.)901 /3 ،
برخی به این دیدگاه قرآن اشکال گرفته اند که چرا سهم ارث مردها دو برابر زنها
تعیین شده است و این را نشانة تبعیض و دوگانه نگری بین زن و مرد می دانند .آیت
اهلل معرفت یادآوری می کند که این رویکرد اسالم برای ایجاد توازن و تعادل میان
مسئولیتها و وظایف زن و مرد در عرصه خانواده و نظام اجتماعی تنظیم شده است.
زیرا مرد آنگاه که همسری بر می گزیند تکفل او و فرزندانی که از او دارد به هر
صورت بر او تکلیف می شود ،با آن که زن از این تکالیف معاف است .زن چه پیش از
ازدواج و چه بعد از آن ،خود عهده دار امور خود بوده باشد یا مرد دیگری ،نفقه شوهر
و فرزندان در هر حال بر عهده او نیست .مرد ،دست کم در نظام خانوادگی و نظام

اجتماعی ترسیم شده از سوی اسالم دو برابر زن مسئولیت و وظیفه دارد( .معرفت،
.)503 /5911
عالمه طباطبایی راز این امر را در هزینه زندگی جستجو می کند که بر عهده ی مرد
گذارده شده است .از نظر ایشان در واقع وقتی دختری که از پدر خود ارث می برد،
تمام آن ارث در اختیار خود اوست و حق دخل و تصرف در آن برای خودش محفوظ
است ،اما وقتی پسری از پدر خود ارث می برد ،چنان چه دارای همسری باشد ،آنچه
به او ارث می رسد ،می بایست برای مخارج زندگی خود و همسرش هزینه کند .لذا
این کسری در حقوق زن را خداوند در آنجایی که به مرد توصیه می کند نسبت به
همسر خود عدالت پیشه کند جبران نموده است ،زیرا نیمی از دو سوم ارثی که به
مرد رسیده ،صرف هزینه زن او خواهد شد .لذا می توان گفت مرد و زن در تقسیم
ارث متفاوتند به این معنا که پسر دو برابر دختر ارث می برد ،اما در هزینه ارث و
دریافت آن به گونه ای تنظیم شده که مصرف دو سوم آن به زن می رسد و تنها
مصرف یک سوم ارث به مرد می رسد و این هم به خاطر شرایط اجتماعی زن است
که به زیورآالت و لباسهای بیشتری نسبت به مرد نیاز دارد ( .ر .ك .طباطبایی،
.)915 /۷ ،5970
ایشان در زمینه تقسیم ارث و اولویت بندی اسالم در این تقسیم بندی می نویسد:
«مبنای جوهری ارث در نظر اسالم دو اصل است.
اصل اول :اصل هم خونی که عنصر مشترك میان هر فرد انسانی و خویشاوندان
وی است و مرد و زن و بزرگ و کوچک حتی جنین داخل رحم نیز از آن جهت
فرقی ندارد .اگرچه در تقدّم و تأخر با یکدیگر تفاوت داشته باشند .و وجود بعضی به
سبب نزدیکی به میّت مانع ارث بردن دیگری باشد یا وجود وسائط یا عدم آن دخالت
بکند ،مثل فرزند و برادر و عمو ،این اصل می گوید :همه کس با حفظ تقدم و تأخر
طبقاتی استحقاق ارث دارند.
اصل دوم :اختالف زن و مرد در زمینههایی که منشأ آن مجهز بودن آنان به قوا و
غرائز مختلف می باشد .مرد به حسب طبع ،یک انسان تعقلی است همچنان که زن
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مظهر عواطف و احساسات لطیف می باشد .و این فرق در زندگی اجتماعی و اقتصاد و
امور مالی آنها و صرف آن برای احتیاجات زندگی ،تأثیر بسزائی دارد و همین اصل
است که موجب می شود که یک زن و مرد ،اگرچه در یک طبقه واقع باشند ،پسر و
دختر یا خواهر و برادر اختالف در سهم داشته باشند.
از اصل اول نتیجه گرفته می شود که طبقه بندی ورثه به حسب دوری و نزدیکی
و همچنین عدم واسطه یا وجود وسائط زیاد یا کم می باشد .طبقه اول کسانی هستند
که بی واسطه با میّت بستگی دارند مانند پسر و دختر و پدر و مادر ،طبقه دوم برادر
و خواهر و جدّ و جدّه هستند ،طبقه سوم عمو و عمه و دایی و خاله می باشند که با
دو واسطه پدر و مادر میّت و جدّ و جدّه اش به میّت مربوط می شوند و همین طور
فرزندان هر طبقه ای می توانند در نبود پدر جای وی بنشینند و یا مانع طبقه بعدی
بشوند .در این میان ،حال زن و شوهر مراعات بیشتر می شود ،زیرا به سبب ازدواج،
خون آنها با تمام طبقات آمیختگی یافته و لذا وجود هیچ طبقه ای مانع ارث آنها
نسبت به یکدیگر نیست.
و از اصل دوم نتیجه گرفته می شود که جنس زن و مرد با توجه به نوع هزینه
زندگی در سهم االرث با یکدیگر اختالف دارند و هر مردی دو برابر حق زن سهم
می برد»( طباطبایی.)3 /۷ ،
بنابر این اسالم با فرهنگ جاهلی و عرب عصر نزول در باره ارث زنان و دختران
مخالفت نمود و این امر که زن و دختر ارث نمیبرد را منتفی اعالم کرد و متناسب با
واقعیات اجتماعی ،سهم زن و دختر وارث را تعیین نمود و فرهنگ جدیدی در این
زمینه جایگزین فرهنگ منحط قبلی نمود.
 .۷زنان برجسته در قرآن
یکی از رویکردهای قرآن در جهت حقارت زدایی از شخصیت زنان و ارتقای
منزلت اجتماعی آنان ،پرداختن به معرفی زنان برجسته ای است که در جهت اصالح
جوامع بشری از جایگاهی واال و تاریخ ساز برخوردار بوده اند .قرآن ،این افراد را در

کسوت مصلحان اجتماعی و یا تربیت کنندگان نسل های پاك به جوامع معرفی می
کند و کرامت های رفتاری و اخالقی انان را بازگو می کند که به تحلیل شخصیت
برخی از آنان می پردازیم::
 .1-4یکی از شخصیتهای زن برجسته و بزرگی که تاریخ ساز بوده و در راه
آزادی خواهی و آزادی طلبی تالش کرده است مریم ،دختر عمران است .براساس
گزارش قرآن کریم ،همسر عمران نذر می کند که چنان چه خداوند به او فرزندی
ببخشاید ،وی را خدمتگزار معبد قرار دهد .اما هنگامی که فرزندش را به دنیا آورد،
دختر بود .همسر عمران ،که انتظار داشت فرزندش پسر شود تا وی را مالزم معبد
قرار دهد از این واقعه ناراحت شد و دست به درگاه خداوند برداشت و با نگرانی گفت:
پروردگارا! من که به جای پسر ،دختر به دنیا آورده ام؟ و حاال چه کار کنم:
فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّی وَضَعْتُهَا أُنثَى (آل عمران)90 /
هنگامی که او را به دنیا آورد گفت :پروردگارا من که دختر زاییده ام

قرآن کریم بیان می دارد که خداوند خود می دانست که همسر عمران ،چگونه
فرزندی به دنیا آورده است:
وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ (آل عمران)90 /
و خداوند داناتر است به آنچه که زاییده است.
و در ادامه می فرماید:
وَلَیْسَ الذَّکَرُ کَاألُنثَى(آل عمران)90 /
پسر که مثل دختر نیست.

این بیان قرآن ،اوج شخصیت دادن به نوزاد دختر است ،آن هم در عصری که نوزاد
دختر به عنوان یک ننگ و عار اجتماعی به شمار می آید .در واقع خداوند سبحان،
بیان می دارد که ما خود می دانستیم که او دختر است ،اما خواستیم نذر مادر مریم
به بهترین شکل ممکن عملی شود .عالمه طباطبایی در تبیین این قول قرآن
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می نویسد« :خداوند متعال با جمله ی « وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ » بیان می دارد که
ما هم می دانستیم که او دختر است ،لیکن خواستیم آرزوی او را به وجه احسن و
طریق بهتری عملی سازیم .و اگر همسر عمران ،منظور ما را در این تقدیر می دانست
ابداً اظهار تحسّر و حزن نمینمود ،با این که پسری که او آرزویش را می داشت،
ممکن نبود که مانند این دختر و آنچه بر وجود او مترتّب است باشد .عالمه
طباطبایی در این مورد می گوید:
باالترین چیزی که در حقّ آن پسر امکان داشت این بود
که چون عیسی پسری شود که کور مادرزاد را بینا کند و کر
مادرزاد را شنوا سازد ،و مرده را زنده نماید ،اما بر وجود این
دختر آثار باالتری مترتب است .اوالً وجود این دختر
وسیله ای است که از او پسری بدون پدر به وجود می آید.
ثانیاً خودش و پسرش دو آیت و معجزۀ الهی برای جهانیان
باشند .و ثالثاً کودك او در گهواره با مردم سخن خواهد گفت
و او روح اهلل و کلمه اهلل خواهد شد ( طباطبایی.)961 /9 ،
مریم ،هنگامی که به سنّ بلوغ می رسد ،در خدمت معبد قرار می گیرد .وی به
مقام و موقعیتی از ایمان می رسد که شایسته ی دریافت میوههای بهشتی و روزی
مستقیم از جانب خداوند سبحان می شود و هم چنین شایستگی نزول فرشته الهی بر
وی و روشن شدن دیدگانش به والدت فرزندی که پیامبر خواهد شد را پیدا می کند.
به گزارش قرآن ،در یکی از دیدارهای زکریای پیامبر با مریم ،هنگامی که زکریا ،میوه
های رنگارنگ را در نزد مریم می بیند ،از او می پرسد که این میوهها از کجا آمده
است؟ و مریم پاسخ می دهد که اینها روزیهایی است که از جانب خداوند به من
عطا شده است .زکریا در همین جاست که دستهای خویش را به درگاه الهی بلند
می کند و از او فرزندی را طلب می کند تا نسلی پاك از او برجای بماند .در حقیقت،
مریم از موهبت هایی برخوردار می شود که زکریای پیامبر از آن بی بهره بود.

 .2-4شخصیت زن دیگری که قرآن از او یاد کرده است آسیه همسر فرعون
می باشد .وی در مقابل ظلم و ستمهای فرعون و کارگزاران او ایستادگی می کند و با
تحت تأثیر قرار دادن شخصیت فرعون ،به حمایت از حضرت موسی می پردازد و او را
به عنوان فرزندخواندگی به دربار فرعون وارد می کند .این حمایت آسیه سبب زنده
ماندن موسی و نجات او از تصمیم قتلی شد که فرعون برای وی گرفته بود .قرآن در
بیان گزارشی که از نجات موسی می دهد یادآوری می کند که مادر موسی از ترس
کارگزاران فرعون کودکش را به وحی خداوند به دریا افکند که فرعون او را یافت و
قصد کشتن او داشت .همسر فرعون از این کار ممانعت کرد که سبب زنده ماندن
موسی شد:
فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِیَکُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا
کَانُوا خَاطِئِینَ× وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَیْنٍ لِّی وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَن
یَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا یَشْعُرُونَ( قصص 1 /و .)3
پس خاندان فرعون او را [از آب] برگرفتند تا سرانجام دشمن [جان] آنان و مایه
اندوهشان باشد آرى فرعون و هامان و لشکریان آنها خطاکار بودند × و همسر فرعون
گفت [این کودك] نور چشم من و تو خواهد بود او را مکشید شاید براى ما سودمند باشد
یا او را به فرزندى بگیریم ولى آنها خبر نداشتند.

 .1-4شخصیت زن دیگری که مورد تکریم قرآن قرار گرفته است ،فاطمه سالم
اهلل علیها ،دختر پیامبر اسالم می باشد که به عنوان الگوی یک زن مسلمان مورد
احترام ویژه خداوند قرار می گیرد .قرآن ،او را به عنوان بزرگترین عطیه و پیشکش از
جانب خداوند بر پیامبر اسالم معرفی می کند و به او یادآوری می نماید که به خاطر
عظمت این هدیه الهی ،الزم است نماز بگزارد و قربانی کند:
إِنَّا أَعْطَیْنَاكَ الْکَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ* إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ .
ما به تو کوثر عطا کردیم .پس برای پروردگارت نماز بگزار و قربانی کن .قطعاً دشمن
تو خودش بی تبار خواهد بود.
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مفسّران در باره معناگذاری کوثر بحث کرده و دیدگاه های مختلفی ارائه کرده
اند .عالمه طباطبایی با استفاده از تعبیر إِنَّ شانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ" استدالل می کند که
منظور از کوثر ،کثرت ذریهاى است که خداى تعالى به آن جناب ارزانى داشته است
که از طریق شخصیت حضرت زهراء سالم اهلل علیها تحقّق یافته است( طباطبایی،
 .)093 /36طبرسی در تفسیر خود آورده است که در معنای کوثر گفته اند به معنای
کثرت نسل و فرزندان است که از فرزندان فاطمه می باشند که روز به روز بر
تعدادشان افزوده می شود و تا روز قیامت افزایش دارد ( طبرسی.)۷5۷ /5 ،
همچنین گویش قرآن در آیاتی دیگر حاکی از کرامت شخصیتی و واالیی مقام فاطمه
زهراء سالم اهلل علیهاست(نک به :تفاسیر شیعه و سنّی ذیل آیات احزاب99 /؛
والضحی۷ /؛ اسراء30 /؛ شوری39 /؛ و آل عمران.)05 /
 .1نتیجه گیری
بررسی و تحلیل آیات قرآن و فضای فرهنگی عصر نزول نشان داد که قرآن کریم
هر چند به زبان عربی نازل شده است امّا از فرهنگ جاهلی آن عصر تأثیر نپذیرفته
بلکه بر فرهنگ عصر نزول تأثیر بسزایی گذاشته است .پیامبر اسالم که مسؤولیت
خطیر فرهنگ سازی و اصالح ساختار اجتماعی جوامع دینی را بر عهده داشت و
می خواست فرهنگ دینی و اسالمی که از اراده ی الهی و مبتنی بر مصلحت دنیوی و
اخروی انسانها نشأت گرفته را جایگزین فرهنگ مخرّب و ویرانگر جاهلیت بکند ،با
تحقیر زن در عصر جاهلی مبارزه کرد و با فرهنگ حاکم بر آن عصر که نوزاد دختر
را نا میمون می دانست مخالفت ورزید و این رفتار جاهالنه اعراب را مورد سرزنش
قرار داد .به همین لحاظ در برخورد با مسأله حقوق زنان رویکرد جدیدی را در پیش
گرفت .بر همین اساس ،قرآن کریم به معرفی زنان بزرگی می پردازد که در جهت
اصالح جوامع بشری از شخصیتی واال و تاریخ ساز برخوردار بوده اند و آنها را مورد
تکریم قرار میدهد .قرآن به زن شخصیت مستقل از مرد داد و از کرامت انسانی او
سخن گفت .مسأله محرومیت زنان از ارث بود .قرآن برای زنها ارث قائل شد و در
موارد بسیاری مانند پدر و مادر ،خواهر و برادر ارث زن و مرد را مساوی قرار داد اما

در مورد ارث فرزندان به دلیل این که هزینه کرد خانواده بر عهده مرد قرار داده
است ،سهم االرث زنان را نصف مردان قرار داد تا تعادل اقتصادی در خانواده برقرار
شود .در نتیجه قرآن نه تنها از فرهنگ عرب عصر نزول تأثیر نپذیرفت که تأثیر
بسزایی بر این فرهنگ و فرهنگ های دیگر در عصرهای بعدی گذاشت و در جهت
اصالح فرهنگ ها راهکار ارائه کرده است.
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