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دﻻﯾﻞاﺷﺮف ﺑﻮدناﻧﺴﺎن در ﻣﯿﺎن ﻣ ﺨﻠﻮﻗﺎت
دﻻﯾﻞ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮ اﺷﺮف ﺑﻮدن اﻧﺴﺎن در ﻣﯿﺎن ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ دو ﻣﻮرد آن اﺷﺎره ﻣﯿﺸﻮد:
← دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻠﯽ اﺷﺮف ﺑﻮدناﻧﺴﺎن
ﻣﻮﺟﻮدات از ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺟﺎﻣﺪات ،ﮔﯿﺎھﺎن ،ﺣﯿﻮاﻧﺎت و اﻧﺴﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﺟﺎﻣﺪات ﻓﻘﻂ ﺣﺎوی ﻧﯿﺮوھﺎی طﺒﯿﻌﯽ در ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ در آﻧﮫﺎ
ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﯿﺎھﺎن دارای رﺷﺪ و ﻧ ﻤﻮ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐ ﻤﺎل ﺧﻮد ،از ﻧﯿﺮوھﺎی طﺒﯿﻌﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﺪات )ﺧﺎک( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻋﻼوه ﺑﺮ رﺷﺪ و ﻧ ﻤﻮ دارای ﺣﺮﮐﺖ ارادی و اﺧﺘﯿﺎری در ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪوداﻧﺪ .آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺰ از رده ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﮔﯿﺎھﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐ ﻤﺎل ﺧﻮد
ﺑﮫﺮه ﻣﯿﺠﻮﯾﻨﺪ .اﻣﺎ اﻧﺴﺎن دارای رﺷﺪ و ﻧ ﻤﻮ و ﺣﺮﮐﺖ ارادی آﮔﺎھﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ در ﺟﮫﺖ دھﯽ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﺧﺘﯿﺎری آﮔﺎھﯽ ھﺎی اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ او ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎء
ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ آن ﻋﻘﻞ او اﺳﺖ .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐ ﻤﺎﻻت ﺧﻮد از ردهھﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮدات )ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﮔﯿﺎھﺎن( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﯾﮏ
از ردهھﺎی ﺑﺎﻻ ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ اﺿﺎﻓﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رده ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﻮد دارد ھ ﻤﺎن طﻮر ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ً ﺣﯿﻮان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﯿﺎه ،ﻋﻨﺼﺮ ﺣﺮﮐﺖ ارادی را اﺿﺎﻓﻪ دارد .ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ھﺮ ﯾﮏ از
ردهھﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازهای از رده ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐ ﻤﺎل وﯾﮋه او ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ واﺳﺘﻔﺎده از رده ﭘﺎﯾﯿﻦ دﻗﯿﻖ و ھ ﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ
ﺷﺮاﻓﺖ اﻧﺴﺎن در ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮدات دﻧﯿﺎ را ﻧﺸﺎن داد اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن )ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻣﺠﺮد از ﻣﺎده( ﺷﺮاﻓﺖ و ﺑﺮﺗﺮی اﻧﺴﺎن در اﻣﮑﺎن ﮐ ﻤﺎل اﺧﺘﯿﺎری اﺳﺖ؛
زﯾﺮا در ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن اﻣﮑﺎن ﮐ ﻤﺎل اﺧﺘﯿﺎری وﺟﻮد ﻧﺪارد و رﺗﺒﻪ ﮐ ﻤﺎﻟﯽ آﻧﮫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧ ﻤﯿﮑﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ طﻮر ﮐﻠﯽ اﻧﺴﺎن از دو ﺟﮫﺖ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺑﺮﺗﺮی دارد:
 ﻋﻘﻞ و ﺷﻌﻮر ﮐ ﻤﺎل اﺧﺘﯿﺎریﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺎھﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﺴﯿﺎر در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی اﻧﺴﺎن اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎدی ،ﺗﺤﻮل ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧ ﻤﯿﮑﻨﯿﻢ.
← دﻟﯿﻞ ﻗﺮآﻧﯽ اﺷﺮف ﺑﻮدناﻧﺴﺎن
در آﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪدی از ﻗﺮآن ﺑﻪ اﺷﺮف ﺑﻮدن اﻧﺴﺎن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ :و ﻟﻘﺪ ﮐﺮﻣﻨﺎ ﺑﻨﯽ آدم و ﺣ ﻤﻠﻨﺎ ھﻢ ﻓﯽ اﻟﺒﺮ و اﻟﺒﺤﺮ و رزﻗﻨﺎھﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﯿﺒﺎت و ﻓﻀﻠﻨﺎ ھﻢ ﻋﻠﯽ ﮐﺜﯿﺮ
ﻣ ﻤﻦ ﺧﻠﻘﻨﺎ ﺗﻔﻀﯿﻼ ً ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان آدم را ﮐﺮاﻣﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪﯾﻢ و ﺑﺮ درﯾﺎ و ﺧﺸﮑﯽ ﺳﻮار ﮐﺮدﯾﻢ و از ﭼﯿﺰھﺎی ﭘﺎک و ﭘﺎﮐﯿﺰه روزی دادﯾﻢ و ﺑﺮﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺮﺗﺮﯾﺸﺎن ﻧﮫﺎ دﯾﻢ ][١
در ﺧﺼﻮص آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ:
 -١در آﯾﻪ ھﻢ ﺗﮑﺮﯾﻢ و ھﻢ ﺗﻔﻀﯿﻞ و ﺑﺮﺗﺮی دادن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺗﻔﻀﯿﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺟﮫﺎت اﺷﺘﺮاک ھﻢ دارد؛ اﻣﺎ ﺗﮑﺮﯾﻢ اﺧﺘﺼﺎص دادن ﺑﻪ ﺷﺮاﻓﺘﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺴﺖ.
 -٢آن ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﮑﺮﯾﻢ اﻧﺴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﮑﺮﯾﻢ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﻔﻀﯿﻞ و ﺑﺮﺗﺮ ﻧﯿﺰ داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و ﺻﻔﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺗﺮی دارد؛ ﯾﻌﻨﯽ ھﺮ ﮐ ﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ ،ﺣﺪ اﻋﻼی آن دراﻧﺴﺎن وﺟﻮد دارد؛ ﻣﺜﻼ ً ﺷﯿﻮهھﺎﯾﯽ
ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی ﺧﻮد از ﻗﺒﯿﻞ ﺧﻮراک ،ﻟﺒﺎس ،ﻣﺴﮑﻦ و ازدواج دارد و ﻧﯿﺰ ﻓﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﻢ و ﺗﺪﺑﯿﺮ اﺟﺘ ﻤﺎع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺒﺮد در ھﯿﭻ ﻣﻮﺟﻮد دﯾﮕﺮی ﻧ ﻤﯽ
ﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻼوه اﻧﺴﺎن ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ھﺪفھﺎﯾﺶ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮدات را اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯿﮑﻨﺪ .از طﺮﻓﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ،ﺗﺎﮐﻨﻮن از وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﻗﺪﻣﯽ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ و
ﺗﺤﻮل ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ در ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﺗ ﻤﺎم اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﮔﺎﻣﮫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻮل و ﮐ ﻤﺎل ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ھ ﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ
ﻣﯿﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺴﺎن ھﻢ دارای ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ وﯾﮋه و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ را ﺗ ﻤﯿﺰ ﻣﯿﺪھﺪ و ھﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﮫﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ
ﻣﻮﺟﻮدات دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮی ھﺎﯾﯽ دارد .اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮﯾﮫﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ در ﻧﺤﻮه ﺗﻐﺬﯾﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ زﯾﺴﺘﯽ ﺻﺮف اﺳﺖ ﻣﺸﮫﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ دو ﺑﻌﺪ اﺻﻠﯽ
ﺷﺮاﻓﺖ اﻧﺴﺎن در واﻗﻊ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺧﻼﻓﺖ اﻟﮫﯽ و ﮐﺮاﻣﺖ ذاﺗﯽ اوﺳﺖ ][٢
ﻋﺪم ا ﺧﺘﺼﺎص اﺷﺮﻓﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدھﺎ
ﺣﺎل اﯾﻦ ﺳﺆال ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺂﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ اﺷﺮف ﺑﻮدن اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اﻧﺴﺎنھﺎی ﻣﺬﮐﺮ )ﻣﺮد( دارد ﯾﺎ ﺷﺎﻣﻞ ھﺮ دو ﮔﺮوه ﻣﺮد و زن اﺳﺖ؟ آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮدن آﯾﺎت ﻗﺮآن در ﺧﺼﻮص اﺷﺮف ﺑﻮدن اﻧﺴﺎن ﻧ ﻤﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ آﻧﮫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺷﺮﻓﯿﺖ ﮔﺮوھﯽ ﺧﺎص از اﻧﺴﺎنھﺎﻣﺜﻼ ً ﻣﺮدھﺎ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل وﺟﻮد ﯾﮏ
ﺳﺮی ﺗﻔﺎوتھﺎ را در ﺿﻌﻒ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻔﺎوتھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﺑﺮای ھﺮ ﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧ ﻤﻮﻧﻪ در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ :اﻟﺮﺟﺎل
ﻗﻮاﻣﻮن ﻋﻠﯽ اﻟﻨﺴﺎء ﺑ ﻤﺎ ﻓﻀﻼ ﺑﻌﻀﮫﻢ ﻋﻠﯽ ﺑﻌﺾ و ﺑ ﻤﺎ اﻧﻔﻘﻮا ﻣﻦ اﻣﻮاﻟﮫﻢ ﻣﺮدان از آن ﺟﮫﺎت ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻌﻀﯽ را ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺮﺗﺮی داده اﺳﺖ و از آن ﺟﮫﺖ ﮐﻪ از
ﻣﺎل ﺧﻮد ﻧﻔﻘﻪ ﻣﯿﺪھﻨﺪ ﺑﺮ زﻧﺎن ﺗﺴﻠﻂ دارﻧﺪ [٣] «.در ﻣﻮرد اﯾﻦ آﯾﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﻻزم اﺳﺖ:
»-١ﻗﻮاﻣﻮن« ﺟ ﻤﻊ ﻗﯿﻢ اﺳﺖ و ﻗﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮ ﻣﮫﻢ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪھﺪ ﻣﺮدان ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ در آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار
زﻧﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﯾﮏ واﺣﺪ ﮐﻮﭼﮏ اﺟﺘ ﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ھ ﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ اﺟﺘ ﻤﺎع ﺑﺰرگ ﺑﺎﯾﺪ رھﺒﺮ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ واﺣﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪزﯾﺮا رھﺒﺮی و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮک
زن و ﻣﺮد ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ ﻧﺪارد .ﻗﺮآن در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮد داده ﺷﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﺳﺘﺒﺪاد ،اﺟﺤﺎف و ﺗﻌﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر رھﺒﺮی واﺣﺪ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖھﺎ و ﻣﺸﻮرتھﺎی ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺘﺴﭙﺮدن اﯾﻦ وظﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﻧﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ آﻧﺎن

اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺳﺒﺐ اﻣﺘﯿﺎز اﯾﺸﺎن در ﺟﮫﺎن دﯾﮕﺮ ھ ﻤﺎن طﻮر ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﻌﺎون ﻣ ﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺟﻨﺒﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﯾﮏ رﺋﯿﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ ﺑﻪ
ھﺮ ﺣﺎل رﺋﯿﺲ ﺑﺮای ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﺤﻮل ﺷﺪھﺎﺳﺖ از ﻣﻌﺎون ﺧﻮد ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﻮق ﺑﻪ ﺟﮫﺖ وﺟﻮد ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ در ﻣﺮد اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﻠﺒﻪ ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﺮ او ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی ﻋﺎطﻔﻪ و اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻦ ﻧﯿﺮوی ﺟﺴ ﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ اوﻟﯽ
ﻣﯿﺎﻧﺪﯾﺸﺪ و ﻧﻘﺸﻪ طﺮح ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﺎ دوﻣﯽ ﺷﺪاﯾﺪ و ﮐﺎرھﺎی ﺳﺨﺖ روﺑﻪرو ﺷﺪه و از ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد دﻓﺎع ﻣﯿﮑﻨﺪ درﻣﻘﺎﺑﻞ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ زﻧﺎن اﺣﺴﺎﺳﯽ و ﻋﺎطﻔﯽ
اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻧﺎز ﮐﺮدن و ظﺮاﻓﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ .ﺗﺮﺟﯿﺢ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻋﻮاطﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺷﺪﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن از اﻣﻮر ﻣﺴﻠﻢ و روﺷﻦ اﺳﺖ از
دﻻﯾﻞ اھ ﻤﯿﺖ دادن اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻘﻞ و اﺳﺘﻮار ﻧ ﻤﻮدن ﺑﻨﺎی اﺣﮑﺎم ﺷﺮع ﺑﺮ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھ ﻤﻪ اﻋ ﻤﺎل و اﺣﻮال اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮ ھﻢ زدن ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻘﻞ و ﻣﻮﺟﺐ
ﺧﻄﺎی آن در ﻗﻀﺎوتھﺎ اداره اﻣﻮر اﺟﺘ ﻤﺎع اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﮕﺴﺎری ،ﻗ ﻤﺎر ،ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﺮری ،دروغ ،ﺗﮫ ﻤﺖ ،ﺑﮫﺘﺎن ،ﻏﯿﺒﺖ و ....ﺗﺤﺮﯾﻢ از ﺳﻮی ﺷﺮع و اﺑﻄﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎ دﻗﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮارد روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اداره ﮐﺎرھﺎی ھ ﻤﮕﺎﻧﯽ اﺟﺘ ﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در آﻧﮫﺎ ﻋﻘﻞ ﺗﺪﺑﺮ ﮐﻨﺪ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﻋﻮاطﻒ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮔﺮدد .ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻘﻞ آﻧﺎن ﻣ ﻤﺘﺎز و ﻋﻮاطﻔﺸﺎن ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ و آنھﺎ ﻣﺮدان ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ زﻧﺎن .اﻟﺒﺘﻪ اﺳﻼم ھﺮ ﭼﻨﺪ زن را از ﻣﯿﺪان ﺟﮫﺎد ﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﻦ ﺑﺎ
ﻣﺸﺮﮐﺎن و ﮐﺎﻓﺮان ﻣﻌﺎف ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻋﺮﺻﻪ ﺟﮫﺎد دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای او ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧ ﻤﻮده اﺳﺖ اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ)ع( ﻓﺮﻣﻮد :ﺟﮫﺎد اﻟ ﻤﺮﺋﺔ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﺒﻌﻞ ][۴؛ ﺟﮫﺎد زن ﺧﻮب
ﺷﻮھﺮ داری اﺳﺖ .اﺳﻼم ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖھﺎی زﻧﺎن )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪا( را ﺑﺪون ﻋﻮض و ﺟﺒﺮان ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﮐ ﻤﺒﻮد آن را ﺑﺎ ﺛﻮابھﺎ و ﻓﻀﯿﻠﺖھﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﺪارک ﻧ ﻤﻮده اﺳﺖ ﻣﺜﻼ ً ﻧﯿﮑﻮ ﺷﻮھﺮداری را ﻣﻌﺎدل ﺟﮫﺎد ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ھﺮ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ارزش آن ﻣﻘﺪر ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ و راه
ﻣﺨﺼﻮص ھﺮ ﮐﺲ را ﻓﺮا روی او ﻧﮫﺎده و او را ﺑﻪ ان راه ﻣﻠﺘﺰم ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺲ در اﺳﻼم ﺷﮫﺎدت در ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد و ﮔﺬﺷﺖ از ﺧﻮن ،ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺧﻮب
ﺷﻮھﺮداری ،رﺟﺤﺎﻧﯽ ﻧﺪارد و ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻪ ﭼﺮخ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘ ﻤﺎع را ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﻗﻀﺎوت ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﺮ زﻧﯽ ﺧﺎﻧﻪدار ﮐﻪ وظﺎﯾﻒ ﺧﺎﻧﻪ داری ﺧﻮد را
ﻧﯿﮑﻮ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪھﺪ ﻣﺎﯾﻪ اﻓﺘﺨﺎری ﻧﺪارﻧﺪ.
 -٣ﺗﻌﮫﺪ ﻣﺮد در ﺑﺮاﺑﺮ زن و ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ھﺰﯾﻨﻪھﺎی زﻧﺪﮔﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﮫﺮ و ﺗﺄﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ آﺑﺮوﻣﻨﺪاﻧﻪ ھ ﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺑﻪ او ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﻪ
وظﯿﻔﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه او ﺑﺎﺷﺪ.
 -۴ﻣ ﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﻧﺎﻧﯽ در ﺟﮫﺎت ﻓﻮق ،ﺑﺮ ﺷﻮھﺮان ﺧﻮد اﻣﺘﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﮏﺗﮏ اﻓﺮاد ﻧﻈﺮ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻮع و ﮐﻠﯽ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺷﮑﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯽ ﻣﺮدان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر )ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ( آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ ھﺮ ﭼﻨﺪ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ وظﺎﯾﻔﯽ راﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ اھ ﻤﯿﺖ آن
ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘ ﺎ ﻧﻮ ﯾ ﺲ
 ↑ .١ا ﺳﺮا ء  /ﺳﻮر ه ،١٧آﯾﻪ .١٧
 ↑ .٢اﻧ ﺴ ﺎن ﺷﻨ ﺎ ﺳ ﯽ،ﻣﺆ ﺳ ﺴﻪ آﻣﻮز ﺷ ﯽ ﭘﮋوھ ﺸ ﯽ اﻣ ﺎم ﺧﻤﯿﻨ ﯽ ،ﻗﻢ ،ﺻ ﺺ .٩٣ ٨١ -
 ↑ .٣ﻧ ﺴ ﺎ ء  /ﺳﻮر ة ،۴آﯾﻪ .٣۴
 ↑ .۴اﻟﮑ ﺎﻓ ﯽ ،ج  - ۵ص .۵٠٧

ﻣﻨﺒﻊ
ﺷﮫﺮﺳﻮال.
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