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 ها از منظر قرآن و سنت برخی شبهات مطرح شده در مورد زنان و پاسخ به آن

 

 2، صدیقه مطهری نیا1محمدتقی رفعت نژاد

 دانشگاه پیام نور واحد قم علمی هیئت 1

 ن و حدیث دانشگاه پیام نور واحد قمآکارشناسی ارشد علوم قر 2

 

 چکیده

سایت ضدد اسدالمی و ضدد     ده هزارالم هراسی در غرب موجب شده تا بیش از ها و آمارهاي منتشر شده، اس اي تحلیل بنا بر پاره

پاسخ دادن به برخی  درصددشیعی ایجاد و به شبهه افكنی پیرامون حقانیت اسالم و مذهب شیعه بپردازند. بنابراین این تحقیق 

قبیل: قوامیت مردان، ازدواج موقدت،  باشد. این شبهات موضوعاتی از  شبهات مطرح شده در مورد زنان از منظر قرآن و سنت می

شود. در این تحقیق ابتدا شبهه مطرح شدده و بعدد در    زنند را شامل می تعدد زوجات و عاقبت کسانی که به زنان پاك تهمت می

راستاي پاسخ به شبهه شرح و توضیحی با استناد به کالم نورانی وحی و نیز شریعت اسالم با توجده بده تفاسدیر و کتدب معتبدر      

بدا اسدتعانت از دو مشدعل هددایت بقدش، قدرآن و عتدرت         متقاعدکنندده  اي گونه بهرده شده و در پایان بحث نیز پاسخ شبهه آو

 و دسدتوراتش شریعت ارسال شده از جاندب خداوندد اسدت     ترین کاملاسالم، آخرین و  که اینشود. با بیان  السالم داده می علیهم

سازد که شقصیت زن از دیدگاه اسالم، در قلمدرو   هاست این موضوع را روشن می انها و تمام اعصار و مك ي انسان خطاب به همه

گونه تفاوتی با شقصیت مرد نداشته و در استعداد پذیرش فضایل عالی انسانی بدا همددیگر مسداوي هسدتند. ایدن       ها، هیچ ارزش

هستند که در اسالم بین زن و  بر آنشاهد شود و همگی  السالم دیده می حقیقت در بسیاري از آیات و سقنان ائمه اطهار علیهم

کده ويیفده هدر مسدلمان بیددار و آگداه        کندد  میتأکید  حال درعینمرد از جهت ارزش انسانی هیچ فرقی وجود ندارد. این مقاله 

تدا توطئده دشدمنان را خنودی و نقشده       برخاسدته کند تا سر حد توان، با قلم، قدم و دم خویش به یاري اسدالم عزیدز    ایجاب می

 شومشان را نقش بر آب سازد.
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