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 چکیده
 نازل تدریج به را آیات متعال، خداوند. است آمده بشر یهمه هدایت برای و جهان شمول کتابی قرآن،

 آیات، از بخش هر نزول چراکه گردد؛ تأمین درستی به هاانسان تربیت و قرآن سازیفرهنگ انگیزه تا فرمود

 های قرآنی که برای هدایتیکی از مهمترین مقوله گرفته است. صورت مخاطبان موقعیت و نیاز با متناسب

آیه که از سور مکی  4بشر نازل شده است، آیات االحکام زنان است. این آیات در سور مدنی جای دارند. مگر 

هاست؛ ی تطوری احکام زنان در سیر نزول سورهبه دست آمده است. از طرفی مبنای پژوهش حاضر مطالعه

قتی پژوهشگر در ترتیب مصحف دهد؛ مثال وچراکه سیر نزول به مخاطب روش را عالوه بر محتوا انتقال می

رود، فقط حکم برای او مورد توجه است؛ مثل احکام طالق یا ازدواج برای زنان؛ ولی به سراغ احکام زنان می

ای از احکام و معارف و یابد این آیه در سیر نزول در چه شبکهدر سیر نزول عالوه بر حکم، پژوهشگر درمی

موضوع  این آید و سیر تکرار این حکم چگونه است؛ پسهایی میاعتقادات جای دارد و درکنار چه احکام

ی ی به ما بدهد که در سیر نزول از ابتدا تا انتهای رسالت پیامبر، اولین جایی که به مقولهتواند شبکهمی

خداوند در بیان احکام در بعضی جاها حکم قطعی را بیان  .زنان پرداخته کجا و چطور تطور پیدا کرده است

دار حکم را به کند و در بعضی جاهای دیگر به صورت تفصیلی و دنبالهو صراحتا حکم کلی را اعالم می

 کند.مسلمان ابالغ می

 آیات االحکام، ترتیب نزول، نزول تدریجی، فلسفه احکام، زنان. کلید واژگان:
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 مقدمه

خدا و حاصل تمام نیازهای هدایتی و تربیتی مردم از زمان نزول تا انتهای هستی است.  قرآن کالم

با هر سطح و عمق و فرهنگی هستند و این  هااب حکیم و تحول آفرین تمام انسانمخاطبان این کت

مردمان عصر نزول که آیات قرآن با توجه  گروه اول:به دو گروه تقسیم کرد.  توانمخاطبان را می

از عصر نزول که موظف  مردمان بعد :گروه دومو  ی مثبت و منفی آنها نازل شده استرفتارهابه 

ای از متن و . با عنایت به اینکه قرآن مجموعههای قرآنی را بخوانند و به آنها عمل کنندهستند پیام

نازل شده ها به طور اصولی برای گروه دوم نیز ا توجه به نزول تدریجی، این پیامو ب استها روش

زیرا در روایات  بر خروج این اصل وجود داشته باشد؛همچون گروه اول مگر اینکه دلیلی  ؛است

قرآن، : نزل القرآن بایاک اعنی و اسمعی یا جاره: ( نقل شدهالسالملیه)ع اسالمی از امام صادق

( 361، ص2ج، 1631کلینی، ) اما ای همسایه، تو بشنو ؛گویمچنین نازل شده است که به تو می

ای برای راهبری همة مسلمانان در گذر بنابراین مخاطب قرار دادن مسلمانان صدر اسالم، بهانه

ها باید به سیر تنزیلی آیات توجه شود. احکام در پس برای فهم درست این روش تاریخ است.

سال بر مردم نازل شده است و بررسی حکمت توزیع و نقش تربیتی و  26فرایندی به مدت 

ترین ش دارد. در این راستا یکی از مهمدایتی آن و تناسب با موقعیت مردم نیاز به مطالعه و پژوهه

آیه در  11موضوعات توزیع شده در میان سور، آیات االحکام زنان است.که با بررسی بدست آمده 

قرآن به طور صریح مشخص شده است. در همین راستا موضوع این تحقیق بررسی و تحلیل آیات 

که ابتدا آیات الهی مورد بررسی قرار گرفته و آیات مربوط به هر  زنان در سیر نزول استالحکام ا

مربوط به آیات  :دسته اولاند. ز جایگزینی در سه دسته قرارگرفتهبحث استخراج و پس ا

سوره بقره که به آیه حیض مشهور است. حکم این آیه فقط  222مثل آیه  ؛اختصاصی زنان هستند

آیات مشترک بین زنان و مردان  :دسته دومنان است و برای مردان هیچ جایگزینی ندارد. برای ز

 11ثل آیه م یفیت برای زن و مرد متفاوت هستند؛ولی در بعضی از احکام در کمیت و ک ؛هستند

کند. ارث زنان را  نصف مردان بیان می ولی سهم ؛ی ارث نازل شده استسوره نساء که در مقوله

که بیشترین آیات در آن جای دارند. آیات تعاملی با زنان هستند. در این آیات حکم  :دسته سوم

له که احکام ظهار بیان شده مجاد 4تا 1شود. مثل آیه با زنان در تعامل هستند بیان می مردانی که

انگیزه این تحقیق کشف مرادهای جدید خداوند است و اینکه خداوند با توجه به سیر نزولی است. 

 هایی به مخاطبان در آینده انتقال داده است.را نازل کرده است چه پیاماحکام  که

امید است پژوهش حاضر، بخشی از معارف نهفته در کالم خدای حکیم را کشف کند و ابعادی از 

 .ثمرات تحقیق موضوعی به سبک ترتیب نزول قرآن را به عالقمندان علوم قرآنی و بنمایاند
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 بیان مسئله

 آیات انضمام به یا استقاللی یا آن مبنای بر بتوان نحوی به که است آیاتی االحکام آیات از مراد

نیز یا به داللت مطابقی و یا التزامی... برداشتی مرتبط به احکام مکلفبن استنباط نمود.  و دیگر

موضوعات آیات االحکام با توجه به ابواب فقهی مختلف است، برخی عبادات و برخی معامالت... 

ز توان بر مبنای جنسیت نیز این آیات را مورد مداقه قرار داد؛ چراکه بدیهی است، برخی ااست. می

شود در این های جسمی و ماموریتی متفاوت است. تالش میها با آقایان به دلیل تفاوتاحکام خانم

ها را بنا بر اقسام مختلف آن در قرآن مورد توجه قرار داد. برخی از احکام رساله تا احکام خانم

 مرد برای لیمعاد هیچ که ثالثه دماء به مربوط اختصاصی احکام مانند ها دارد؛اختصاص به خانم

سوره  266یا احکام مربوط به شیردهی که مختص به زنان است )آیه ( بقره سوره 222 آیه) ندارد

ها با آقایان مشترک است؛ ولی تفاوت در کیفیت و کمیت آن وجود بقره(. برخی از احکام خانم

شهادت دادن است سوره بقره که در مورد  282دارد؛ مانند ارث، حدود و دیات و شهادات؛ مانند آیه

سوره نساء که در مورد  11کند که شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد است یا آیه و بیان می

کند که ارث مرد دو برابر ارث زن است. برخی از احکام وظیفه مکلفینی را مطرح ارث صحبت می

هد یا نگاه به ها هستند؛ مثل اینکه در حال حیض، نزدیکی رخ ندکند که در تعامل با خانممی

ها در ایام عده وفات شوهر... . لذا در قرآن ها و حدود و ثغور آن همچنین خواستگاری از خانمخانم

 در که ها قایل شده است که دیدن یک جای آن در قرآن الزم است.حقوق و احکامی برای خانم

 تطوری مطالعه حاضر تحقیق مبنای طرفی از. است طرح قابل گفته پیش عنوان سه از یکی قالب

 انتقال محتوا بر عالوه را روش مخاطب به نزول سیر چراکه هاست؛سوره نزول سیر در زنان احکام

رود فقط حکم برای او مورد دهد؛ مثال وقتی محقق در ترتیب مصحف به سراغ احکام النسا میمی

است که در چه  ها ولی در سیر نزول عالوه بر حکم مهمتوجه است؛ مثل احکام طالق برای خانم

ای از احکام، معارف و اعتقادات در سیر نزول این حکم آمده است و در کنار چه احکامی دیگر شبکه

 بستر حکم این شود،می تحلیل سیر این در و است مهم محقق برای آن و سیر آن و تکرارهای

ت تفسیر تکمیلش چگونه است؟ نکته حایز اهمیت دیگر توجه به این نکته اس ینحوه و طرحش

تنزیلی بر مبنایی یک موضوع، هرچند جسته و گریخته در موضوعات خاصی بین مفسران استعمال 

 کامال تنزیلی موضوع تفسیر یعنی بحث این ولی شده است؛ مانند بحـث آیات تحدی در سیر نزول

در سیر ای به ما بدهد که تواند شبکهسیر نزول می در زنان احکام موضوع تحقیق این در و نوپاست

که به مقوله زنان از بعد احکام پرداخته کجا نزول از ابتدا مکه تا انتهای رسالت پیامبر اولین جایی

بوده و چطور تطور پیدا کرده است؛ مثال در سوره مکی مواجه با زنده به گور کردن زنان و نداشتن 
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ان شعیب است که برخی حقوق هستیم که کامال با بحث احکام مرتبط است یا قصه موسی و دختر

با بسیاری از حقوق آنها در ارتباط است مثل اشتغال زن در خارج از خانه، صحبت با نامحرم و 

غیره. محقق در این رساله مبنای خود را تفسیر تنزیلی قرار داده تا شبکه احکام زنان را با 

صل توسعه موضوعات آن در کنار هم در سیر تطوری آن ببیند و مبنای دیگر در این تحقیق ا

اند و ما پذیری احکام است. بسیاری از آیات وجود دارد که فقها به عنوان آیات فقهی بدان ننگریسته

در این تحقیق بنا داریم آنها را تبیین کنیم؛ لذا سوال در تحقیق حاضر این است که احکام مرتبط 

یت آن نسبت با با زنان اعم از اختصاصی یا مشترک در اصل حکم که متفاوت در کمیت و کیف

ها مطرح شده است در سیر نزول چیست؟ و با چه مردان هست و نیز احکامی که در تعامل با خانم

 کیفیت و تحلیلی است؟

 تحقیق پیشینه

 و سنگ هم تاریخچه بحث از احکام اختصاصی زنان و بررسی حقوق و تکالیف شرعی ایشان قدمتی

شده مشتمل بر می زمان آن در ائمه و پیامبر از که شرعی سواالت داشته، فقاهت و فقه با تراز هم

استبصار،  های روایی مشتمل بر احکام مثل تهذیب وگونه احکام نیز بوده است؛ بنابراین کتباین

 صورته ولی اولین کتابی که ب الی خود دارد؛احکام اختصاصی بانوان را در البه کافی و وافی و...

 .استی فقیه بزرگوار شیخ مفید ه است، کتاب احکام النساء نوشتهتمستقل به احکام زنان پرداخ

های مختلف و وظایف شرعی بانوان آمده ای از فتاوای شخصی شیخ در زمینهاین کتاب مجموعه در

های در و سواالت مکرر مراجع تقلید کتاب های بعدی با توجه به نیازهای جامعهدر دوره است.

 تحریر در آوردند.بانوان به رشته  مورد احکام

 

 های مستقلی در این موضوع نوشته شده است:کتاب

 .1634، برهان نشر، غفاری صالح محمدعلی نوشته، النساء آیاتـ 

 .1673، سینا بوعلی دانشگاه نشر، علمشاهی مولوده نوشته، قرآن در زن، النساء آیات ـ

 .1671، ائمه انتشاراتی فرهنگ موسسه نشر، فتاوا با مطابق، زنان و دختران اختصاصی احکام ـ

 .تابی، الهیجی نشر، عظیمی بهرام نوشته، بانوان احکام ـ

 و چاپ سازمان نشر، داماد محقق مصطفی نوشته، آن انحالل و نکاح: خانواده حقوق فقهی بررسی ـ

 .1631، اسالمی ارشاد وزارت و انتشارات

 .1678، مطهر نشر، محمودی عباسعلی نوشته، زن و مرد درباره حقوقی و فقهی قرآنی پژوهشی ـ

 .1677، پیک نشر، پناهی شریعت موحد ژیال نوشته، قرآن در زن حقوق بر نو تحلیلی ـ

 .1680، صبح سفیر نشر، سروستانی شفیعی ابراهیم نوشته، قصاص و دیه در مرد و زن تفاوت ـ
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 .1677، احسان نشر، مودودی ابواالعلی نوشته، حجاب ـ

 .1671، اندیشه و دانش فرهنگی موسسه نشر، مهریزی مهدی نوشته، حجاب ـ

 .1678، الهدی نشر، الدین شمس مهدی محمد نوشته، اسالم در نگاه و پوشش حدود ـ

 .1671، مجرد نشر، ساوجدی مریم نوشته، خانواده و اسالم در زن حقوق ـ

 .1671، نوید نشر، رستگار بهنگام، فقه و قوانین در زن مشتبهه حقوق ـ

، فیض نشر، محمودی عباسعلی نوشته، سنت طالق، بدعت طالق، موقت ازدواج: حقوقی رساله در ـ

1670. 

 .1613 ،پوربهجت عبدالکریم، نزول سیر براساس اسالمی پوشش سازی فرهنگ سیر ـ

 ها و مقاالتی نیز در این موضوع نوشته شده است:یان نامهپا

عامه، نوشته فریبرز اسدی تاجانی، پایان نامه کارشناسی جایگاه زن در حقوق کیفری ایران و فقه  ـ

 .1671ارشد از دانشگاه مام صادق، 

زهرا گواهی، پایان پیرامون احکام خاص زنان( نوشته  )پژوهشی سیمای زن در آیینه فقه شیعه ـ

 .1638گاه فردوسی مشهد، شنامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق، دان

بنه، دانشگاه مازندران، ـ حقوقی( نوشته افسانه محمودی کیفری) زنانبررسی احکام اختصاصی  ـ

1611. 

بررسی فقهی احکام قاعدگی زنان در فقه امامیه، نوشته مریم راجی اسدآبادی، مرکز پیام  ـ

 .1681نور،

بررسی آیات االحکام طالق، نوشته حسین ادیب زاده، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی،  ـ

1613. 

زهرا معماریان، ی و ده غروحکام مربوط به زنان در سوره نساء، نوشته سیده سعیبازخوانی آیات اال ـ

 .1613اولین کنفرانس پژوهش در فقه، حقوق و علوم اسالمی، 

تاملی در مبانی استنباط احکام زنان، نوشته حسن علی اکبریان، مجله کاوشی نو در فقه، شماره  ـ

 .1687، پاییز 17

عفرپور، مجله حقوق و علوم سیاسی، حقوقی اشتغال زنان، نوشته جمشید جفقهی و بررسی  ـ

 .1687بهار  ،2شماره 

نکته قابل مالحظه در این پژوهش بررسی سیر تنزیلی آیات االحکام زنان است. و باید گفت که 

سیر های بسیاری در مورد سبک تنزیلی را میتوان به قدمت نزول قرآن دانست. کتاب تفسیر به

توان به کتاب بیان المعانی عبدالقادر مالحویش آل غازی اشاره است که می تنزیلی نوشته شده

وحی است. با توجه به اینکه در بررسی پیشینه این تحقیق پس از  کرد. در شیعه تفسیر همگام با
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گرچه های مربوط، اثری با این عنوان یافت نشده اسایت مراجعه به منابع کتابخانه و نشریات و

 اند:ه اجمالی با بخشی از موضوع داشتهتشاب چندین پایان نامه در مقاطع کارشناسی ارشد،

پور، کارشناسی ارشد حوزه ات قرآن در قرآن نوشته زینب بهجتهای سیر تنزیلی اسماء و صفپیام ـ

 .1614علمیه خواهران قم، 

، نوشته رقیه براریان، موسسه سازی نماز در قرآن با رویکرد ترتیب نزول وحیفرایند فرهنگ ـ

 .1613آموزش عالی الزهراء، 

 سواالت تحقیق

 سوال اصلی

 بررسی و تحلیل سیر تنزیلی آیات االحکام زنان چگونه است؟

 سواالت فرعی

 فرایند بررسی احکام اختصاصی زنان در سیر نزول چگونه است؟ .1

متفاوت درکمیت و کیفیت در عمل است  فرایند بررسی احکام النساء مشترک با مردان که .2

 چگونه است؟

 احکام النساء که وظیفه مکلفینی است که در تعامل با زنان است در سیر نزول چگونه است؟ .6

 تحقیقاهداف 

 آشنایی با آیات از این پژوهش درک و فهم عمیق در آیات احکام مربوط به زنان است. هدف کلی

-شود. و می های مربوط به این آیات آشناشود مخاطب با ویژگیاحکام زنان در سیر نزول باعث می

زمان و  زیرا برای درک اولیه یک موضوع باید شرایط و ند به درک بهتر حکم فقهی کمک کند؛توا

خوبی شناخت و سپس درک صحیحی از آن داشت. در نتیجه ه مکان نزول و مخاطب آن را ب

های چگونگی شود که مخاطبان با ویژگیبا توجه به سیر تطور آن باعث می آیات احکام بررسی

شده و این امر منجر به درک و فهم عمیق و نیز بخاطر سپردن حکم فقهی خواهد  نزول آن آشنا

 شد.

 نتیجه گیری

دریجی زول تهای نهفته در نن و اصراری که قرآن بر وجود حکمتبا عنایت به نزول تدریجی قرآ

مطالعه در  های علمی از کالم نورانی خدا در قرآن تنها محدود به تامل وقرآن دارد. دست یافته

توای مورد بلکه بررسی و تحقیق در روش نزول آیات مربوط به مح شود؛محتوای آیات قرآن نمی

بررسی آیات االحکام زنان در سیر نزول  شود. یکی از موضوعات در قرآنمطالعه را نیز شامل می
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در سه بخش مورد بررسی قرار  که آیه در مورد احکام زنان آمده است 11است. در قرآن حدودا 

 اند.گرفته

بخش اول آیات اختصاصی زنان است. در این قسمت آیات فقط مختص به زنان هستند و هیچ 

مورد بررسی قرار گرفته است که این آیات ن بخش آیه در ای 11مشابهی برای مردان وجود ندارد. 

احقاف جای دارند و موضوعات آنها در مورد حیض،  های بقره، نساء، نور، قصص، احزاب ودر سوره

حیا و احکام خاص در مورد همسران پیامبر  اه، حجاب، پاکدامنی،طالق، احکام شیردهی، کنترل نگ

غلط های کن کردن سنتشان نزول ریشه ر نزول با توجه بهحکمت بیان این آیات در سی .است

 مثال شدند؛ن زمان از افراد جامعه محسوب نمیزیرا زنان در آ جاهلیت و دادن حقوق زنان است؛

شدند، مردان آنها را ناپاک ین بود که زمانی که زنان حیض مییکی از رفتارهای غلط جاهلیت ا

فقط در مورد که  بقره را نازل و بیان فرمود 222ه کردند. خداوند آیدانستند و از آنها دوری میمی

پس  ان با زنانشان دارند انجام ندهید؛گیری کنید و با آنها رفتاری که یهودیآمیزش از آنها کناره

کم به زنان ارزش و مقام داد و آنها را در جامعه هم طراز مردان کردن این آیات کمخداوند با نازل 

 ریح بیان کرده است.قرار داد. خداوند این احکام را ص

؛ ولی در از سیر ترتیب احکام زنان در مورد آیاتی است که مشترک بین مردان و زنان بخش دوم

رار گرفته آیه در این بخش مورد بررسی ق 12در کمیت و کیفیت متفاوت هستند.  بعضی از احکام

آنها در مورد قصاص، اند و موضوعات ای بقره، نساء، مائده و نور آمدههاست واین آیات در سوره

ورت تفصیلی و دنباله دار بیان وصیت، شهادت، ارث، دیات و حد است. خداوند این احکام را به ص

اند؛ های پیچیده و شدید تغییر کردههای ساده به حکمکند و این احکام به مرور زمان از حکممی

ن بتوانند این مسئله که زنان نیز چند آیه نازل کرد تا مسلماناکم و درمثال خداوند احکام ارث را کم

سوره نساء است و خداوند  7توانند مانند مردان ارث ببرند را درک کنند. اولین آیه ارث، آیه می

کند؛ زیرا سوره نساء، احکام ارث را کامل می 173و  66و 12و  11برای تکمیل احکام ارث در آیه 

جاهلیت خو گرفته بودند و برای پذیرش این های تازه مسلمان شده به رفتارهای غلط دوران عرب

آوردند. این شیوه یک استراتژی آسمانی برای گی الزم را در مرور زمان بدست میاحکام باید آماد

 های عصر نزول بوده است.بتغییر رفتار غلط عر

شود. این احکام در مورد مردانی احکام زنان آیات تعاملی مطرح می در آخرین بخش ازسیر ترتیب

ار آیه مورد بررسی قر 11آید. در این بخش با زنان احکامی برایشان به وجود میاست که در تعامل 

، مجادله، های بقره، نساء، مائده، مومنون، نور، قصص، احزابگرفته است و این آیات در سوره

، تعدد و موضوعات آنها در مورد شرایط ازدواج، ایالء، طالق، مهریه، عده ممتحنه، طالق آمده است

است. آیات در این قسمت با توجه  زوجات، محرمات نکاح، قذف، افک، کنترل نگاه، عفت و ظهارو...

مثال اند؛ های غلط جاهلیت نازل شدهسنتبه شان نزول و رفتارهای مردم عصر نزول، برای مقابله با 
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و منافی با اخالق  های ظالمانه و دور از انصافطالق و متارکه برای زنان با سنت عصر جاهلیت در

مرد بوده و بوده است. طالق در نظر آنها نه مقدماتی داشت و نه شرطی، تنها شرطش میل و اراده 

ن شرایط از طالقش هیچ و زن در آ قطع کندی زوجیت را توانست رشتهاو با اندکی بهانه می

، مهریه زنان را بدهید کند که اگر قصد طالق داریدرد. خداوند در آیات طالق بیان میبمنفعتی نمی

ای آنها یک شکست زیرا زنان سرشار از احساسات هستند و طالق بره خوبی راهی کنید؛ و آنها را ب

ه باشد، شکست دیگری و در آن شرایط سخت اگر زن تمکن مالی داشتشود احساسی محسوب می

 شود.را متحمل نمی

های قبل آورده شده راوانی نسبت به بخشو تکرارهای ف با توجه به این آیات بخش سوم از تاکیدات

فهماند که حقوق زنان را رارها به مهم بودن مسائل تاکید و به مردان میزیرا خداوند با این تک است؛

های تازه های عربسازی ذهنه خاطر آمادهب آنها ارزش قائل شوند و نیزپایمال نکنند و برای 

 ئل پیرامون خود داشته باشند.مسلمان شده است تا بتوان درک درستی از مسا

های غلط قام و ارزش زنان و مقابله با سنتپس اصل نزول آیات زنان در سیر نزول باال بردن م

های مردمان آن دوره سازی ذهناند برای آمادهازل شدهدونه نبهاینکه احکام دونه جاهلیت است.
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