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  ي ـ به زندگي فردي ـ اجتماعي، صفات روحي حيات ودي داردـالي روحي انسان نقش بلنـتع
  .دهد تازه مي
ـ    ة هم ؛ مختص به انساني خاص نيست     ، طريق عبوديت حق   يرهرو  او در   سـوي  ه مـردم ب
حـال ايـن    .  وجود دارند  ، همه ،جوان، زن و مرد    و  انساني، پير  ة در قافل  .)6/انشقاق(ند  ا حركت

هـا   توانـد بـراي آن       مـي  ،هـم در جـنس      آن ،ها در خلقـت    سؤال مطرح است آيا تفاوت انسان     
تواند خود مالكي براي       آيا زن بودن يا مرد بودن مي       ؟جايگاهي متفاوت در قيامت ايجاد كند     

   ؟برداري از نعمتي مادي يا معنوي يا محروم شدن از آن در قيامت باشد بهره
ر هظـا در  ،ر مـوارد ت بيش در  ،هاي آن سخن گفته است     پاداش  و جا كه از قيامت    قرآن آن 

هايي را مطـرح     مواردي خاص هم نعمت    در. استاستفاده كرده   هاي مذكر     صيغه  از ها خطاب
 كلـي   ة شـبه  ة ايـن عوامـل بـه اضـاف        ةهمـ . ارد اختصاص بـه مـردان د      كرده است كه ظاهراً   

 موجب شده است اين انديشه طرح شود كـه شـايد            ،ثيرپذيري قرآن از فرهنگ زمان نزول     أت
 دهـد و    بـه زن بهـايي نمـي       ،هاي كهن  ثر از فرهنگ مردساالري جاهليت يا فرهنگ      أقرآن مت 

  . براي اعمال صالح او ارزشي قائل نيست
ـ چه به عنوان پاداش بـراي ز       آن از ي روشن پژوهش حاضر در پي رسيدن به طرح        ان در ن

دنبـال  چنـد بخـش      دراين تحقيـق     ،براي به بار نشستن اين مهم     .  است قيامت مطرح شده  
هاي كلي   مرد در پاداش قيامت با طرح مالك        به بررسي تساوي زن و     ،بخش اول  در. شود مي

  . شود هاي خاص بررسي مي  نعمت،بخش دوم در شود و پرداخته مي
 تنهـا در    به نحو مستقل به اين موضوع پرداخته نشده است و          ،منابع موجود  سفانه در أمت

 و) 261 : ص ،6 ج ( پيـام قـرآن    و) 100 :ص ،12ج   ( اطيب البيـان   مانند   ،بعضي از تفاسير  
   .به صورت گذرا مورد اشاره قرار گرفته است) 196 :ص (ردود شبهات وكتاب   دراخيراً
  

  اداش قيامتتساوي زن و مرد در پ. 2
د و گيـر   ابتدا داليل عمومي مورد بررسي قـرار مـي  :شود اين بحث در دو قسمت ارائه مي   

  .شود  اين موضوع پرداخته ميي به داليل اختصاص،در قسمت بعد
   داليل عمومي.1. 2

  :هاي قرآن سه دسته هستند خطاب :هاي عمومي  شمول خطاب.1. 1. 2
هـايي مثـل     از عنـوان     ندارنـد و   اختـصاص هايي كه به صـنف خاصـي          خطاب ،دسته اول 

 افـراد   ةاستفاده شده است كه شـامل همـ       » ما«و» من« يا موصوالتي مثل     »انسان« ،»اسن«
ماننـد   جمع مذكر سالم و    ها از  آن هايي كه در    خطاب ، دوم ةدست .شود بشر از هر جنسي مي    

ز اوصـافي يـاد      اغلب ا  ،ها اين خطاب  در. جنس خاصي است   شود كه ظاهر در    آن استفاده مي  
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 ، متقـين  ،منينؤماننـد مـ   ( جنسيت دخالتي نـدارد      ،شود كه در اتصاف موصوف به وصف       مي
دهند كه اختصاص به صفت خاصـي        معنايي خبر مي   يا از ) ها مانند آن   محسنين و  ،صالحين

شود كه رسالت و پيامبري بـه      كساني سخن گفته مي     از ،اين آيه   در .)151/مانند بقره (ندارد  
 از  ،آيـه   ولـي در   ،ستاها    انسان ةمعلوم است كه رسالت متوجه هم      واست   آنان   قصد هدايت 

هـا تـا     فرهنگ محاوره هم از ايـن خطـاب        .استفاده شده است  ) كم(ضمير جمع مذكر سالم     
  . فهمند  معناي عام را مي،هنگامي كه دليلي خاص نباشد

 را بـا    ايلفـض  ها و  رزشبرخي موارد نيز ا     در ، با اعتماد به فرهنگ محاوره     ،قرآن كريم  در
قنـا عـذاب      ذنوبنـا و   رلنافاغف انالذين يقولون ربنا اننا ام    « مانند   ؛الفاظ مذكر بيان كرده است    

 17 /آل عمـران   (» والصابرين والصادقين والقانتين والمنفقـين والمـستغفرين باالسـحار         .رالنا
 ديگـري اسـت كـه       شاهد اين ادعا آيـات     ها اختصاص به مرد ندارد و       ولي اين ويژگي   . )16و

كه   با اين  ،پايان آيه  در  و .)35 /احزاب(زن آورده است     تفصيل براي مرد و    همين اوصاف را با   
) هـم ( بـا اسـتفاده از ضـمير جمـع مـذكر             ،مرد را ذكر كـرده اسـت       به صورت تفصيل زن و    

ار اجـر عظـيم قـر    خداوند براي آنان آمرزش و؛ » عظيماً اجراً اعداهللا لهم مفغره و   « :فرمايد مي
علـم   ايـن امـر در    . زنـان هـستند     مرجع آن مـردان و     ،كه ضمير مذكر است    با آن  .داده است 

 :صص ،12 و   135-136 :صص،  11(ب مورد توجه قرار گرفته است        عنوان تغلي  تحت ،معاني
159- 158(.   

خـصوص حـضرت     موردي مثـل ايـن آيـه در        شود در  عدم توجه به اين نكته موجب مي      
تـصور  ) 12/تحريم (»كانت من القانتين   كتبه و  ت بكلمات ربها و   صدق« :كه فرمود ) س(مريم

كه مـريم   جا با اين اين  زيرا در ،شود قرآن زنان را در بعضي فضايل تابع مردان قرار داده است           
  كـه حـق ايـن      حـالي  در.  مذكر است  ،نظر لفظي   خدا فرموده از قانتين است كه از       ،زن است 

 : ص ،19ج  ،  14(مقصود اهل طاعت هـستند       ت و  جنس لحاظ نشده اس    ، قانتين  در ست كه ا
 :گويـد  خـصوص او مـي    در،كه زليخا زن است  گونه كه در رذايل نيز قرآن با اين         همان .)345

  . اين استعمال نيز مطابق فرهنگ محاوره است.)29/يوسف (»انك كنت من الخاطئين«
 كـالم و   هرگـاه    كـه شـود    محاورات عمومي موجب مـي     گو و و  گفت رواج اين فرهنگ در   
 موضوع مورد اشاره قابليت طرح ياكه وصف  حالي كار برده شود در هعبارتي به صورت مذكر ب

ايـن    در . معنايي عام فهميده شود    آن كالم   از ،اي خاص نباشد   تا قرينه رد  براي زنان را هم دا    
  :هاي زير اشاره داشت توان به نمونه مي صوخص

كل  «:كند   جايي تعبير مي   رود، سخن مي ل او    وقتي از ارتباط انسان با عم      ،در آيات قرآن  
 در  .)21/طور(باشد كه كسب كرده است         هر فردي در گرو چيزي مي      ؛»امرء بما كسب رهين   

گونـه بيـان     زيرا در جايي ديگر همين حقيقت را اين     ،نيست» امرئه«در مقابل   » امرء«جا   اين
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و ) 38/مـدثر (باشـد     مي هر نفسي در گرو عمل خود        ؛»كل نفس بما كسبت رهينه     «:كند  مي
ماسـعي و    ليس لالنـسان اال    «:دارد  ا تعبير انسان بيان مي    ب همين حقيقت را     ،در جايي ديگر  

چـه تـالش نمـوده        نيست براي انسان جـز آن      ؛»وفيان سعيه سوف يري ثم يجزيه الجزاء األ       
شـود    تـر پـاداش داده مـي        سپس هرچه تمـام    ،بيند   تالش خود را به زودي مي      ةاست و نتيج  

  ).39-40/نجم(
يوم اليخزي اهللا النبي والذين امنوا معـه نـورهم          «: فرمايد  قرآن در معرفي روز قيامت مي     

 در آن روز كـه خداونـد پيـامبر و           ؛»نورنـا  يسعي بين ايديهم و بايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا        
 آنان   اين در حالي است كه نورشان پيشاپيش       ؛كند  كساني را كه با او ايمان آوردند خوار نمي        
 .)8/تحـريم (پروردگارا نور ما را كامـل كـن   : گويند و از سوي راستشان در حركت است و مي    

ولي در  . كار رفته مذكر است    هموصول ب .  همه به صورت مذكر است     ،كار رفته در آيه    هضماير ب 
دهـد ايـن نـوع     كند كه نشان مـي     همين حقيقت را قرآن با بياني ديگر بيان مي         ،جايي ديگر 

 ترسـيم   چنـين خداوند ايـن صـحنه را       ،   حديد ةدر سور  .اعم از مذكر و مؤنث است     ها   خطاب
 روزي كـه    ؛»المؤمنات يسعي نورهم بين ايـديهم و بايمـانهم         وم تري المؤمنين و   ي «:كند  مي

كه نورشان پيشاپيش آنان و از سـوي راستـشان در            بيني در حالي    زنان و مردان مؤمن را مي     
اعـم از  » الـذين امنـوا  «دهـد مـراد از    ين دو آيه نشان مي اة مقايس).12/حديد(حركت است   

  .مذكر و مؤنث است
هـا    ايـن نـوع خطـاب      يفشمول عر  ها به ظهور و    آن هايي است كه در     سوم خطاب  ةدست

علت آن نيـز      اين شمول بيان گرديده است و      ،ه با تصريح  ك بل ،مردان اكتفا نشده   براي زنان و  
 ،زمـان نـزول آيـات      زيـرا در  ؛  ات وجود داشـته اسـت     موضوع اين نوع آي    شبهاتي بوده كه در   

    .)90 : ص،5 ج ،14( دانستند  فضايل را مخصوص مردان مي گروهي بعضي از
كنم عمـل هـيچ عمـل          من ضايع نمي   ؛»انثي اني ال اضيع عمل عامل منكم من ذكر او        «
»  و انثي  من ذكر  «، در اين آيه   .)195/آل عمران ( چه مرد باشد و چه زن        ،اي از شما را     كننده

 ولـي   ، لفـظ مـذكر اسـت      ،و در هر دو صـورت     » منكم«است و يا براي     » عامل«يا بيان براي    
 من ذكر من عمل صالحاً «: استآيهاين  ديگرش ةنمون. باشد مقصود اعم از مذكر و مؤنث مي

كـه مـؤمن     در حـالي ، زن باشد يا مـرد ، كسي كه عمل صالح انجام دهد؛»و انثي و هو مؤمن    
 شـامل   ،ولي در مقـام تبيـين     ند،  مذكر» هو«و  » عمل «جا نيز لفظ   در اين ). 197/نحل(است  

  .شوند مرد و زن هر دو مي
 ايـن مـدعا      بـر   شواهد ديگري  13/حجراتو   40/، غافر 124/موارد ديگري نيز مانند نساء    

  .باشند مي
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كه ؛ يعني بسيار پيش آمده است       در احاديث نيز شواهد فراواني بر اين مطلب وجود دارد         
 به مـوارد زيـر توجـه        ،به عنوان نمونه  . ث لفظ مذكر قرآن را بر زنان تطبيق نموده است         حدي
  :يدينما

) ص(سـلمه از رسـول خـدا         آل عمـران آمـده اسـت كـه ام          ة سور 195 ةدر شأن نزول آي   
ها ذكر شده ولـي از زنـان مهـاجر            چرا نام مردان مهاجر برده شده و ثواب و عمل آن           :پرسيد

فـي   الذين هاجروا و اخرجوا من ديارهم و اوذوا        «:ه اين آيه نازل شد    نامي برده نشده است ك    
... كساني كه هجرت كردند و از ديار خود اخـراج شـدند و در راه مـا آزار ديدنـد             » ...سبيلي  

 .)217 : ص ،5ج  ،  8 و 138 : ص ،4ج  ،  14 ؛378 :ص،  1 ج    ،20 ؛39 : ص ،4 ج    ،15(
ـ ،كـار رفتـه در آيـه    هتمام الفاظ ب ،  استكننده زن    كه سؤال  شود با اين    مشاهده مي  صـورت   ه ب
 ايـن   فـوق، خصوص آيـه  در. اي كلي و عمومي است  زيرا آيه در مقام بيان قاعده،مذكر است 

 اين سـوره سـياق واحـدي دارد و گروهـي            ،195 تا   190 ةآي نكته نيز قابل تأمل است كه از      
 كـه همـان  دهـد   يح مـي ها را در دنيا و آخـرت توضـ    هاي آن  خاص را معرفي نموده و ويژگي     

نمايـد و     ها مي   تصريح به زن و مرد و عدم تفاوت آن         ،195 آيه   يدر ابتدا . اولوااللباب هستند 
  .كند اي كلي را بيان مي  قاعده، به صورت مذكر،بعد

 مرحوم مجلـسي در     . حجرات اشاره نمود   ةتوان به آيات سور      مي ،اي ديگر   به عنوان نمونه  
. شـرفياب شـد   ) ص(اي به حضور رسول اكرم       مسألهزي زني براي    نمايد رو    نقل مي  بحاراالنوار

قـد بـودن او را بـا حركـات دسـتش               عايشه كوتاه  ،پس از رفتن او   . آن زن قدي كوتاه داشت    
 مگـر چيـزي   : عايشه گفت. خالل كن:به وي فرمود) ص( رسول اهللا ،در اين هنگام  . نشان داد 

 از دهـانش بيـرون آمـد        ي تكه گوشت  ، عايشه خالل كرد   . خالل كن  : حضرت فرمود  ؟ام  خورده
 خـوردن    را  اين حديث ظهور ملكـوتي غيبـت اسـت كـه قـرآن آن              .)188 : ص ،15 ج   ،25(

 امور بـه    ة هم ،كه در خود آيه     اين  به رغم  جا در اين ). 12/حجرات( داند   برادر مرده مي   تگوش
 ،شـده اسـت   برده    نام  برادر عنوانشونده به     فعل، ضماير و حتي از غيبت      :صورت مذكر است  

مـؤمنين  «. آن را در مورد زني كه از زني غيبت كرد تطبيـق نمـود             ) ص( پيامبر بينيم كه  مي
  . شونده تطبيق يافته است بر زن غيبت» گوشت برادر مؤمن«بر عايشه و » مذكر

آيـاتي از قـرآن كـه      . تواند شاهد خوبي براي اين موضوع باشد         مسلمانان نيز مي   ةاما سير 
هـا    تكاليفي مثل نماز، روزه، حج و امثـال ايـن          ،كند  مانان را مطرح مي   تكاليف عام براي مسل   

 ،اي از ظـاهر ايـن الفـاظ          گوينده ،هرگز در طول تاريخ اسالم    . همه در قالب مذكر آمده است     
جـا عموميـت تكليـف       هرچنـد در ايـن    . اختصاص اين تكاليف به مردان را توهم نكرده است        

توانـد    ض قبول اين قرينه، عموميت پاداش نيز مـي         با فر  ،تواند شاهد عدم اختصاص باشد      مي
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اي خـاص بـر اختـصاص     كه قرنيه  مگر اين،خصوص آيات قيامت ايفا نمايد همين نقش را در 
  .استمردان  ها كليت و شمول براي زنان و  در اين خطابنخستيناصل . پيدا شود

خـصوص    به بررسي سـه نكتـه اساسـي در         ،اين قسمت  در: قيامت پاداش در  .2. 1. 2
  بيش از ساير مـوارد در      ،آيات قرآن  اين سه موضوع در    .پردازيم ت مي ــقيام جزا در  پاداش و 

  .بروز دارد بحث قيامت ظهور و
  عمل صالح عامل پاداش نيكوكاران   ايمان و-1
. باشـد  عمل صالح مـي     ورود در بهشت مستلزم دو عامل اساسي ايمان و         ،ديدگاه قرآن  از

  :يدي به آيات زير توجه نما، به عنوان نمونه1.اين مطلب داللت دارند رآيات فراواني از قرآن ب
 كسي كه بـه خـدا و        ؛» فلهم اجرهم عند ربهم    عمل صالحاً  اليوم االخر و   من امن باهللا و   «

نزد خداونـد اسـت      ها در   پس اجر آن   ،عمل صالح انجام دهد    روز آخرت ايمان داشته باشد و     
  كـسي كـه توبـه كنـد و         ؛» فاولئك يدخلون الجنه   الحاًعمل ص  امن و  من تاب و   «؛)62/بقره(

ـ    «؛)60/مـريم (شوند   ها داخل بهشت مي     آن ،عمل صالح انجام دهد    ايمان آورد و   ين ذبـشر ال
عمـل صـالح انجـام       انـد و    به كساني كه ايمان آورده     ؛»عملوا الصالحات ان لهم جنات     امنوا و 

 ،هـاي ديگـر    نمونـه  و) 25/بقـره (رد  ها وجود دا   هايي براي آن   دهند بشارت بده كه بهشت     مي
  .23/ ابراهيم و22/ نساء،57/مانند نساء

  ـ پاداش نيكوكاران جلوه ربوبيت خداست2
 از جملـه در كثيـري از        اسـت؛  بيانگر مطالب بسياري     ، الهي در آيات قرآن    يكاربرد اسما 

ر اين مطلب اگ. باشد  در حكم تعليل مفاد آيه مي،كار رفته در آيات ه صفت الهي ب،آيات قرآن 
را به عنوان يك مقدمه بپذيريم و اين مقدمه را نيز به آن اضافه كنيم كه در آيات فراواني از                    

بـرده   از صـفت ربوبيـت حـق نـام           آيـد،  به ميـان مـي    خصوص قيامت سخن      وقتي در  ،قرآن
 توجه بـه وصـف ربـوبي        ،گونه آيات  كليد فهم اين   توان ادعا كرد شاه      تا جايي كه مي    -شود مي

 اساسي دست يافت كه پـاداش نيكوكـاران   ةتوان به اين نكت  مي، از اين دو مقدمه  -تحق اس 
  :به موارد ذيل توجه نماييد.  ربوبيت خداستةجلو

گويد و بعد از  ها سخن مي  الهي و دعوت آنيگوي انبياو  خداوند از گفت، شعراءةدر سور
ن نقل چني شعيب و لوط ،الح ص،ها چندين مرتبه از انبيايي مانند نوح، هود معرفي دعوت آن  

 من از شما پاداشـي      ؛»العالمين  علي رب  ما اسئلكم عليه من اجر ان اجري اال        «:كند  ميقول  
، 145،  127،  109/شـعراء (عهـده پروردگـار جهانيـان اسـت           پاداش من فقط بر    ؛خواهم  نمي
لهـي در    بلكـه قـرب ا     ، الهي دنبال پاداش دنيايي نيستند     يمعلوم است كه انبيا   ). 180،  164

 مشعر بـه ايـن نكتـه اسـت كـه            ،استناد اين پاداش به ربوبيت حق     . كنند  آخرت را طلب مي   
كه اين ربوبيـت بـه كـل عـالم           با توجه به اين   . باشد  پاداش مظهر ربوبيت حضرت دوست مي     
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توان از تناسب حكم و موضوع استفاده نمـود كـه مطلـق پـاداش                  مي ،نسبت داده شده است   
  . الهييه فقط پاداش انبيامظهر ربوبيت حق است، ن

 قيامـت  هـا در   از پاداش انـسان   قرآن  جايي كه    چنين آن  هم وگوي اصحاب بهشت    و گفت
 ؛23/ هود؛4/ انفال ؛198 ،169/ آل عمران  ؛  277،   274، 262،  62/بقره(كند    گشايي مي   چهره

 اين  ةمه  در .)8/ غافر  و 44/ اعراف ؛8/ بينه ؛18/ طور ؛34/ قلم ؛20/ زمر ؛15/ محمد ؛23/ابراهيم
   . از صفت رب استفاده شده است،موارد

ارتباط پاداش و ربوبيـت حـق باشـد و          آن،   ة يك مقدم  كهحال اگر برهاني ترتيب دهيم      
 چنين ،نيست فرقي بين زن و مرد ،اين مقدمه را نيز به آن ضميمه كنيم كه در پرتو ربوبيت

 صفات  ،چه دخالت دارد    بلكه آن  ؛ جنس دخالت ندارد   ،شود كه در موضوع پاداش      استنتاج مي 
ايـن  . علم است، كه همه حاصـل ربوبيـت حـق اسـت      و   عمل صالح    ، يعني ايمان  ،كمالي فرد 

  ).138 : ص،4ج ، 14(اند  حقيقت را بعضي از مفسرين نيز مورد توجه قرار داده
توان اضافه نمود كه از نظر فلسفي نيـز زن و مـرد                اين استدالل را نيز مي     ،اين مطلب  بر

ديده شود در زن هم      در مرد مشاهده مي   كه   آثاري از انسانيت     ة و هم  اند نوع انسان دو فرد از    
شود كه رسـيدن بـه هـر درجـه از              روشن مي  ، با اين بيان   .هم بدون هيچ تفاوت    آن ،شود مي

باشـد و يكـي از         بـراي صـنف ديگـر نيـز مقـدور مـي            ،كمال كه براي يك صنف ميسر است      
التي است كه از راه ايمان به خدا و اطاعت و تقرب به              كما ،هاي معنوي  مصاديق آن استكمال  

  .)140 : ص،همان(شود  درگاه او و تجلي ربوبيت حق در انسان حاصل مي
  ـ پاداش الهي همان تجسم اعمال است3

اي زيبـا، قـوي و         كه براي اولين بار در فرهنگ اديان الهي به شـيوه           ،از معارف بلند قرآن   
قرآن و عترت به انـسان    . عمال به عنوان پاداش الهي است      موضوع تجسم ا   ،فراگير مطرح شد  

 بلكه اعمـال و آثـار انـسان نيـز بـه             ،ماند  تنها انسان باقي است و جاويد مي       فهمانند كه نه    مي
  در،جهـان ديگـر   فرمايد تجسم اعمـال در   مرحوم مجلسي مي   - شود  نحوي ثبت و ضبط مي    

اعمـال و    ).228 :ص،  7 ج،   25(ست  اافقين و مخالفين نقل شده      وطرق م  احاديث زيادي از  
 هـاي بـسيار    هاي بسيار زيبا، جالب و جذاب و اعمال بد انسان با صـورت             آثار خوب با صورت   

  ج ،32 ؛234 :ص،  6 ج ،25( همراه انسان است   ،زا در قيامت و حتي در برزخ        زشت و وحشت  
تـوان    مييل به آيات ذ، براي نمونه.)207 : ص،1 ج ،33 و240: ص،3  ج،24 ؛366:  ص ،14

 روزي ؛» و ما عملت مـن سـوء     ر محضراً ييوم تجد كل نفس ما عملت من خ        «:استشهاد نمود 
آل (چنـين هـر كـار بـد خـود را             بيند و هم    شده مي  كه انسان هر كار نيك خويش را حاضر       

 اين آيه صراحت دارد كه انسان عين اين كارهـاي نيـك خـويش را بـه صـورت                    .)20/عمران
بينـد    هايي مـي   ند و عين كارهاي بد خويش را مصور شده به صورت          بي  مطلوب و محبوب مي   
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ـ  .)34 :ص،  27(كنـد     ها نفرت و وحشت پيدا مي      كه سخت از آن     ايـن آيـات در قـرآن    ة نمون
ـ  ،)49/كهف(جايي از وجدان عمل در قيامت . شود فراوان يافت مي    اعمـال بـه   ة جـايي از ارائ

رهـين بـودن انـسان نـسبت بـه اعمـال             جـايي از     ،)18/ حـشر  ؛10/نـساء ؛  281/بقره(انسان  
 ايـن   ،)10/نـساء ؛  174/بقره( ملكوتي اعمال    ةو در مواردي نيز با نشان دادن چهر       ) 38/ثردم(

. سازي خـود و عمـل خـود تـالش نماينـد      دارد تا در پاك     حقيقت را به عموم مردم اعالم مي      
  .)6-8/زلزال( اش را خواهند ديد ترين ذره دارد كه كوچك حتي اعالم مي

 عمـل و جـزا در       ة معتقد اسـت رابطـ     ،رحوم شهيد مطهري با تكيه بر منابع اصلي دين        م
 بلكه باالتر از آن به صورت       ؛خ رابطه علي و معلولي    ن نه قراردادي است و نه حتي از س        ،آخرت

 اعمـال انـسان     .)243 : ص ،26(پاداش آخرت تجسم عمل انسان است       . عينيت و اتحاد است   
 كه پـس از صـدور از   ،اي ملكوتي   و موقت است و صورت و وجهه      لكي دارد كه فاني     صورتي م 

 .)247: ص ،همـان ( شود و از توابع و لـوازم و فرزنـدان جداناشـدني اسـت                   ما هرگز فاني نمي   
 جنسيت كه   ،شود   ملكوتي عمل لحاظ مي    ة چون جنب  ،مسلم است كه در بحث تجسم اعمال      

  .ه باشدتواند دخالت داشت  نمي،مربوط به جنبه ملكي فاعل است
 موضوع عـدل    ،يكي از مباحث كليدي در اعتقادات ديني      : نفي ظلم از خداوند    .3. 1. 2

ان اهللا اليظـم     «:كنـد   آيات فراواني هرگونه ظلمي را از خداوند نفي مـي          قرآن در . الهي است 
 خداونـد  ؛»ان اهللا اليظلم النـاس شـيئا   «؛)4/نساء(كند  اي ظلم نمي  خداوند ذره  ؛»مثقال ذره 

  ).44/يونس(كند  مي به مردم نميهيچ ظل
سـت،   اهـا  كه پاداش مطابق اعمال انـسان  مواردي نيز قرآن با طرح بحث آخرت و اين         در

دهد كه اگر پاداش عملي به انسان داده          اين موضوع نشان مي   . كند  ظلم را از خداوند نفي مي     
انجـام  را  چـه    ن و آ  ؛» و اليظلـم ربـك احـداً       وجدوا ما عملوا حاضـراً    « مانند   ؛نشود ظلم است  

 خيـر  هواالخـر  «.)49/كهـف (كند  كس ظلم نمي  بيند و پروردگارت به هيچ       حاضر مي  ،اند  داده
 آخرت براي كسي كه پرهيزگار باشد بهتر اسـت و بـه انـدازة               ؛»لمن اتقي و التظلمون فتيالً    

دو نوع از آيات ديگر قرآن      ). 77/نساء( خرمايي، به شما ستم نخواهد شد        ة شكاف هست  ةرشت
 آياتي كه سخن از اين دارد كـه هـر كـسي    ،دستة اول. ر اين مطلب صراحت بيشتري دارند   ب

و نضع الموازين القسط ليوم      «:بيند و ظلمي در كار نيست        عمل خود را مي    ة نيتج ،در قيامت 
دهيم و به هيچ كـس ظلـم           موازين قسط را قرار مي     ، در قيامت  ؛»مه فالتظلم نفس شيئاً   االقي
چه كـرده     هر كسي آن   ؛»و وفيت كل نفس ماكسبت و هم اليظلمون       « ؛)47/انبياء( شود    نمي

فاليوم التظلـم    «؛)25/آل عمران (شوند    كند و ايشان ظلم نمي      است تمام و كمال دريافت مي     
تـر    وجه داللـت واضـح     .)54/يس(شود    كس هيچ ظلمي نمي     در اين روز به هيچ     ؛»نفس شيئاً 
 ةتر از اين دسته، دست      واضح. ز مذكر و مؤنث است     كاربرد لفظ نفس است كه اعم ا       ،اين آيات 
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ديگر آيات قرآن است كه صراحت دارد اگر بين پاداش زن و مرد تفاوتي باشد ظلـم اسـت و                    
 و انثـي و هـو      أ من يعمل من الـصالحات مـن ذكـر         «:ندك  چنين ظلمي را از خداوند نفي مي      

 ، عمل صـالح انجـام دهـد        هر كس مقداري   ؛»مؤمن فاولئك يدخلون الجنه و اليظلمون نقيراً      
 ةشـود و بـه انـداز         داخل بهشت مـي    ،كه ايمان داشته باشد    چه مرد باشد و چه زن، در حالي       

نظر   براي بحث مورد     اين آيه از دو جنبه     .)124/نساء(شوند       خرما هم ظلم نمي    ةشكاف هست 
 عمـل    آيه سخن از اين دارد كه هر زن و مردي كه           ،در مرحله اول  .  توجه ويژه است   شايستة

بحث از داليل اختصاصي   كه درشوند صالح انجام دهند و ايمان داشته باشند وارد بهشت مي
 خرمـا ظلـم     ة شكاف هست  ةگويد حتي به انداز      مي ، و در مرحله دوم    گيرد مورد توجه قرار مي   

  .شود نمي
را در ابتدا فرمـوده      ست، زيرا آن  ني آيه براي اصل ورود زن و مرد در بهشت           يتعليل انتها 

 بلكـه هـيچ     ،شـوند    بهـشت مـي    وارد بلكه براي اين است كه نشان دهد نه فقط هـر دو              ؛بود
 زيـرا ممكـن بـود داخـل بهـشت           ؛تفاوتي بين آن دو از جهت زيادي يا نقصان پاداش نيست          

نمايـد    مـي نفـي    اين تفـاوت را هـم        ، دوم ةپس با جمل  .  ولي در پاداش متفاوت باشند     ،بشوند
 پاداشـي باشـد و بـراي زن در       ،راي مـردي در مقابـل عملـي        پس اگر ب   .)88 : ص ،5 ج   ،14(

  .كند  نشان از نوعي ظلم است و آيه اين نوع ظلم را نفي مي،مقابل آن عمل آن پاداش نباشد
   داليل اختصاصي.2. 2

عدم تفاوت بين پاداش زن و مـرد در         هم  شود كه      به داليلي پرداخته مي    ،در اين قسمت  
ايـن داليـل آيـاتي اسـت كـه          . نمايـد   را اثبات مي   ن هد و هم آ   د  قيامت را مورد توجه قرار مي     

ـ    . صراحت در عدم تفاوت پاداش بين زن و مرد در قيامت دارد             صـراحت در    يهفت آيـه قرآن
  .دندارصراحت اين موضوع 
الجنـه و    و انثي و هو مؤمن فاولئك يدخلون         أ من يعمل من الصالحات من ذكر     «: آيه اول 

ز زن و مرد كه كارهاي شايسته انجام دهـد و مـؤمن باشـد وارد                 هر كس ا   ؛»اليظلمون نقيراً 
  .)124/نساء(رود   ذره يا چيزي به آنان ستم نميةشود و به انداز بهشت مي

 تا شـامل     است  داده ت حكم را عمومي   »انثي من ذكر او  « با آوردن قيد     ،اين آيه  قرآن در 
 ج ،35 و 142: ص،5  ج،9 (اختصاص به مردان نداشـته باشـد    بشود و،دو  هر،زنان مردان و 

 جهت زيـادت پـاداش و      كه نشان دهد هيچ فرقي بين آن دو از         حتي براي اين   و) 67 : ص ،4
  ).92 : ص،5 ج ،14 (قيراًن واليظلمون : در ذيل آيه فرمود،نقصان آن نيست

الجنته و يرزقون     و انثي و هو مؤمن فاولئك يدخلون          من ذكرا  من عمل صالحاً  « :آيه دوم 
 در حالي كه مؤمن     ، چه زن و چه مرد     ، هر كس كاري شايسته انجام دهد      ؛»ير حساب فيها بغ 
  .)40/غافر( يابند شوند و بدون حساب روزي مي ها داخل بهشت مي  آن،باشد
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اره ـــــ هـاي انـساني اش     ارزش پيـشگاه خداونـد و     زن در   به مساوات مـرد و     ،اين آيه  در
 تـب تر قبـولي عمـل و     مـرد در   بـين زن و   دهد   نشان مي   و )106 :ص،  20 ج   ،18(نمايد   مي

  .)53: ص،20 ج،19 و 351: ص،17 ج ،14( فرقي نيست ،پاداش
ا و  يهـ فنهار خالـدين    األ المؤمنات جنات تجري من تحتها     وعداهللا المؤمنين و  «: آية سوم 

خداونـد بـه   ؛ »الفـوز العظـيم   مساكن طيبه في جنات عدن و رضوان من اهللا اكبر ذلـك هـو         
هايي داده است كه جويبارهايي از پايين آن جاري است           ن مؤمن وعده باغ   مردان مؤمن و زنا   

 و  ،اي در بهـشت عـدن       هـاي پـاك و پـسنديده        چنـين خانـه    مانند و هم    و در آن جاودان مي    
ايـن آيـه      در .)72/توبـه ( اين همان رستگاري بزرگ است       .خشنودي خدا از همه باالتر است     

  .داده شده استدو گروه   بهشت و رضوان براي هرةنيز وعد
يينـه حيـاه طيبـه و       حو انثـي و هـو مـؤمن فلن          مـن ذكـرا    من عمل صالحاً  «: آية چهارم 

 به  ، هر مرد و زن مؤمني كه كار نيك انجام دهد          ؛»لنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعلمون     
هـا را پـاداش      انـد آن    چـه كـرده    كنـيم و بهتـر از آن        اش مي   اي زنده   زندگاني پاك و پسنديده   

   .)97/نحل(  دهيم مي
 اهل كتاب از يهـود و      تر غيرموحدين و    است كه بيش   اوريمرد علي رغم ب    مساوات زن و  
كـه   ايـن  .دانستند تر آن محروم مي    يا بيش  تمامي مزاياي ديني و    زنان را از   نصاري داشتند و  

سـيس  أ حكمـي اسـت كلـي نظيـر ت         »منؤمـ  وه و انثي و   من ذكرا  من عمل صالحاً  « :فرمود
 پـاداش و   معيار در.)364 :ص، 12ج  ،14(كس كه عمل صالح انجام دهد      اي براي هر   قاعده
نـژاد  ،   نه از نظر سن    ،شرطي ديگر هيچ قيد و    آن است و   در   يدهياعمال صالح زا    ايمان و  ،جزا
  ).358 :ص، 13 ج ،19و  389 : ص،11 ج،28(كار نيست   در،جنسيت و

 تجري من تحتها االنهار خالدين فيهـا و         ليدخل المؤمنين و المؤمنات جنات     «:آية پنجم 
كه زنـان و مـردان مـؤمن را           براي اين  ؛»عنهم سيئاتهم و كان ذلك عنداهللا فوزاً عظيماً        يكفر

جا جاودان باشـند و گناهـان    ايي جاري است و در آنهها نهر هايي كنيم كه زير آن     داخل باغ 
  .)5/حفت ( يم و اين نزد خدا رستگاري بزرگي استيها را بزدا آن

المؤمنات يسعي بين ايديهم و بايمانهم بـشريكم اليـوم           يوم تري المؤمنين و    «:آية ششم 
 روزي كه مـردان و زنـان   ؛»جنات تجري من تحتها االنهار خالدين فيها ذلك هوالفوز العظيم   

امروز بشارت باد بر شـما  . شتابد ها مي  بيني كه نورشان از جلو و سمت راست آن          مؤمن را مي  
ايـن همـان    . ها جاري اسـت و در آن جاودانـه هـستيد           ي كه نهرهايي در پايين آن     هاي بهشت

  .) 12/حديد(رستگاري بزرگ است 
 زنـان و    ؛»اعداهللا لهـم مغفـره و اجـراً عظيمـاً         . . . المسلمات   ان المسلمين و  «: آية هفتم 

ت ها مغفرت و پاداشي بزرگ آمـاده سـاخته اسـ           خداوند براي همگي آن   ... مردان مسلمان و    
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كـه   آن ايـن   شـده اسـت و    اشـاره    به حقيقتي مهم از حقايق قـرآن         ،اين آيه   در .)35/احزاب(
 بلكـه شـامل هـر دو    ، اختصاصي به مـردان نـدارد    ، مذكر آمده است   ةقرآن به صيغ   چه در  آن

كه   اين  و ندا مرد مساوي  خواهد بگويد زن و    اين آيه مي  . )332: ص ،10ج،  31(شود   جنس مي 
  و 334 : ص ،18 ج   ،19(چيز ديگري دخالت نـدارد       ايمان است و    و عمل ةپاداش فقط نتيج  

  .)308 :ص، 17 ج،18
زنـان    بر ،حبشه بازگشت از  عميس در بنت   كه اسماء     است شأن نزول آيه گفته شده     در
 . نـه  :ها گفتنـد    آن ؟قرآن نازل شده   چيزي از  خصوص ما   آيا در  :گفت وارد شد و  ) ص(پيامبر
گـاه   آن .ها نيـست   ري براي آن  يخ ند و ا فت زنان در خسارت   گ آمد و ) ص( پيش پيامبر  وپس ا 

 ج  ،18  ؛447 : ص ،10ج،  14 ،322 : ص ،7 ج   ،23 ؛324:ص،  11 ج   ،19(اين آيه نازل شـد      
   .....)357 : ص،4 ج ،15 و 503 : ص،10 ج،17 ؛ 307 : ص،17

ـ     ،ع پژوهش خصوص موضو  يات در آاز مجموع اين     زنـان و    :آيـد   دسـت مـي    ه نتايج زيـر ب
 مـشمول مغفـرت الهـي    -2 ،شوند ـ همه وارد بهشت مي1ن مؤمن و داراي اعمال صالح    مردا

حـساب     روزي بـي   ،در بهـشت   ـ  4 ،ها فراهم است   هاي متنوع براي آن     ـ بهشت 3 ،خواهند بود 
ـ به جنات عدن    6 ، مانند رضوان هر دو يكسانند     ، قرب الهي  مـ در رسيدن به مقا     5 ،يابند  مي

 ،تواننـد باشـند     دوش هم مي   رسيدن به مدارج عالي معنوي نيز هم      ـ در   7 ،شوند  هم وارد مي  
انـد بـه    چـه انجـام داده    بلكـه بهتـر از آن  ،ها است ها نه فقط در مقابل عمل آن       ـ پاداش آن  8

ها نيز در قيامت به صورت نور براي   ملكوتي اعمال آنةـ جنب 9  و يابند  پاداش الهي دست مي   
  .يابد هر دو ظهور مي

  
  خاص در بهشتهاي   نعمت.3

 از شـان  منـدي  بهـره بهشت و ورود به  مردان در با زنان   عدم تفاوت بعد از مشخص شدن     
 نعمتـي وجـود دارد كـه        ،آيا در بهـشت   .  جاي يك سؤال ديگر باقي است      ،هاي بهشتي  نعمت

 متوهم اين معني است كه      ، ظاهر بعضي از آيات قرآن     .نهمند باشند و زنان       مردان از آن بهره   
پردازيم     ها مي   به بررسي اين نعمت    ،در اين قسمت  . خاص مردان است   ،در بهشت هايي   نعمت

  :يميآ و درصدد پاسخ اين سؤال برمي
  ست ا بخواهند مهيا هچبراي اهل بهشت هر: پاسخ كلي. 1. 3

 در چند جا ،اي كلي  به صورت قاعده،هاي بهشتي  بعد از شمارش نعمت،خداوند در قرآن
  .ها وجود دارد هند براي آنچه بخوا فرمايد هر آن مي

چه اشتها داشته باشند و هـر        جا هر آن    در آن  ؛»تلذ االعين  فيها ما تشتهيه االنفس و ما     «
و «: فرمايد   در جايي ديگر مي    .)71/زخرف( ها از ديدن آن لذت ببرند وجود دارد        چه چشم  آن
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 كه شايد   ؛ودانندچه ميل داشته باشند جا     ها در آن    و آن  ؛»هم في ما اشتهت انفسهم خالدون     
 برايشان جاودانـه    ،ها در بهشت   اشاره به اين مطلب باشد كه اين ويژگي نيز همانند خلود آن           

  .ست ا يعني هر وقت هرچه بخواهند برايشان مهيا،است
 از همراهي با اهل بهشت در دنيا و          سخن ،دهند  ارتي كه به اهل بهشت مي     مالئكه در بش  

هـا   ست و هرچه طلب كننـد بـه آن         ا  مايل باشند مهيا    هرچه ،كه در بهشت    اين ؛آخرت دارند 
  ).31/فصلت(شود  داده مي

اي كه اختصاصي باشـد و بـه گروهـي از اهـل                معلوم است كه نعمت ويژه     ،بر اين اساس  
تر به نظام حاكم بـر قيامـت نظـر            خصوص اگر با نگاهي عميق    به  . بهشت ندهند وجود ندارد   

شوند و لذا خالق نعمت هستند نـه طالـب             حق مي  جا بهشتيان مظهر ربوبيت     كه آن  ،افكنيم
 خداونـد در    ، يونس ةدر سور . گردد  تر مي    اين عدم اختصاص مستدل    ،)92 : ص ،3ج  ،  15(آن

دعـويهم فيهـا    «: فرمايـد   مـي  )92: ص ،همـان (مورد چگونگي تناول غـذا توسـط بهـشتيان          
درخواسـت  ؛  »لمينالعـا   سبحانك اللهم و تحيتهم فيها سالم و اخر دعويهم ان الحمـداهللا رب            

ها سالم است و آخرين درخواستشان اين است          خدايا منزهي تو و تحيت آن      ،ها در بهشت   آن
 اين چنين نيـست كـه       .)10/يونس(حمد مخصوص خدايي است كه پروردگار عالميان است         

وقتي بهشتيان غذا و ميوه بخواهند به كسي بگويند براي ما ميوه تهيه كـن و يـا خودشـان                    
 : ص،3(شـود   ها هرچه بخواهند با تسبيح حاضـر مـي    بلكه آن ؛ ميوه بچينند   و ندوارد باغ شو  

هـاي   جـا نعمـت    ايـن   در »دعويهم« مقصود از    مفسرين نيز معتقدند احتماالً    بعضي از . )225
اشـتهت  ما«مقابـل    را در»ماتـدعون « 31 آيه ، فصلتةسور كه در  اينةقرين به   ،معنوي باشد 

 ولـي در ) 274: ص ،6 ج   ،29(هـاي مـادي دارد       ر درخواست كه ظهور د  است   آورده   »انفسهم
  ).92 :ص، 3 ج ،15(هاي مادي تطبيق شده است   آيه بر درخواست،ن جريحبحديث ا

 از  ، كنار هم قرار دهيم    ،»ولكم فيها ماتدعون   «، فصلت ة سور ةحال اگر اين كريمه را با آي      
 ، فـصلت  ة بلكه در سـور    ،داردها وجود ن   شود قيدي در درخواست آن      اطالق اين آيه معلوم مي    

گويـد    مـي ) يـونس (  و در اين سوره      استها   هاي آن  سخن از مستجاب بودن تمام درخواست     
  بلكـه تـسبيح خـالق نعمـت مـورد        ،جا ديگر دعا و اسـتجابت بـه شـكل دنيـايي نيـست              اين

  .ست اها درخواست آن
  پاسخ ويژه. 2. 3

 وان گفـت  ــت  مي ،قراين فراوان  با ،لدانو و   غلمان حورالعين، ةخصوص سه نعمت ويژ    در
  .شود ها به زنان نيز داده مي آن

 از حـورالعين بـه عنـوان پـاداش          ،آيـات قـرآن    چنـدين آيـه از     در:  حورالعين .1 .2. 3
ها موجوداتي هستند كه بـه همـسران          آن ،اساس آيات قرآن    بر .برده شده است  بهشتيان نام   
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 ؛)56 -58/ الـرحمن  ( اسـت  اس نگرفتـه  ها تمـ   انسي با آن   هيچ جن و   ورزند و  خود عشق مي  
 كه اين حالـت     ،)23/أنب(اند   سال  دوشيزگاني كم سن و    ؛)58/همان (اند مرجان چون ياقوت و  

  ).36 -37/واقعه(كنند  خود را همواره حفظ مي
نظـر  از   هرچند   اند، نثؤجنس م  دهد كه اين موجودات بهشتي از      ها نشان مي   اين ويژگي 

عـين جمـع      حـوراء و   و جمع احور    زيرا حور  ،واند مذكر هم باشد   ت  حورالعين مي  ،شناسي واژه
اي دارد كـه     مفسرين معتقدند حورالعين مفهـوم گـسترده       لذا بعضي از    است و  ءعينا اعين و 

همـسران مـرد      همسران زن براي مردان با ايمـان و        ؛شود  همسران بهشتي را شامل مي     ةهم
  مـورد پـذيرش ديگـر مفـسرين و         ولـي ايـن سـخن        .)261: ص ،6  ج ،29(من  ؤبراي زنان مـ   

چنين كاربرد ضمير جمـع      هم ها و  شده براي اين    هاي مطرح   زيرا ويژگي  يست،پژوهان ن  قرآن
نـث بـودن    ؤم همه نـشان از   ) 560/الرحمن (»اصرات الطرف قفيهن  «مثل    در أت مونث الف و  

  ).198 : ص،30(ها دارد  آن
 ؛نـث اسـت  ؤ حـورالعين م   ،آيد ميدست   هآيات قرآن ب   چه از  آناساس    بر ست كه ا حق اين 

 مخصوص مـردان بهـشتي اسـت دليلـي          ،هاي زنانه  كه اين موجود بهشتي با خصلت      ولي اين 
 ناشي از    عمدتاً ،تواند مورد استناد قرار گيرد     چه به عنوان دليل مي     آن و براي آن وجود ندارد   

 تـزويج را    ةمـ چون كل   و استويج اهل بهشت با حورالعين      ز سخن از ت   ،قرآن ست كه در  ا  اين
گيرنـد كـه حـورالعين       معني اسـت نتيجـه مـي       نكاح زن با زن بي     دانند و   مي حبه معناي نكا  

  .مخصوص مردان بهشتي است
جهـت    معنـاي تـزويج و  ، جهـت اول   :كنيم چند جهت موضوع را بررسي مي      جا از  اين در

 ،نهايـت  رد .ها ذكـر شـده اسـت        حورالعين به عنوان پاداش آن     ،قرآن ي كه در  يها  گروه ،دوم
  .هستآوريم كه نشان دهد حورالعين پاداش زنان بهشتي هم  مينيز شواهدي از حديث 

كـه   در اين .  در قرآن از تزويج اهل بهشت با حورالعين سخن گفته شده است            دوبار -الف
معنايي غير از نكـاح     : احتمال اول : شود  مقصود از اين تزويج چيست چند احتمال مطرح مي        

 تزويج بـه معنـاي      ،ن است كه در قرآن    آ ،دليل اين احتمال  . صاحبت است دارد و به معناي م    
 ؛» زوجناكهـا   طـراً  منهـا و  فلمـا قـضي زيـد       «ماننـد   . كار رفته است   ه بدون حرف جر ب    ،نكاح

مـا او را بـه همـسري تـو          ) از او جـدا شـد     (هنگامي كه زيد نيازش را از آن زن بـه سـرآورد             
 قرآن تزويج را با حرف جـر        ، در هر دو بار    ،عينخصوص حورال   ولي در  .)37/احزاب(درآورديم  

 و 54/دخـان (ها را با حورالعين تـزويج كـرديم           آن ،»عين زوجنا هم بحور   «:كار برده است   هب
اين قول مورد تأييد گروهي از      . باشد   تزويج به معناي مصاحبت مي     ،و در اين موارد   ) 20/طور
ايـن  » عـين  زوجنـاهم بحـور  «صود از مق: گويد  ميمفرداتصاحب . باشد پژوهان نيز مي  قرآن

» زوجنـا هـم حـوراً      «،در قـرآن  .  قرار داديم  نشين  همها را با حورالعين نزديك و        است كه آن  
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دهد كه ارتباط انسان با حـورالعين از           نيامده است تا به اين مطلب آگاهي         )بدون حرف جر  (
كند    بيان مي  انتبي همين مطلب را صاحب      .)216: ص ،10(قبيل نكاح مرسوم بين ما نيست       

هـا را بـا حـورالعين قـرين و            يعنـي آن   ،»عـين  زوجنا هـم بحـور    «: گويد  و از قول يونس مي    
 ،كند كه عرب براي معناي نكـاح      كرديم و مقصود عقد ازدواج نيست و استدالل مي         نشين  هم

 مقـصودش قـرين و      ،كـار بـرد    هبرد و هرگاه با حروف جر ب        كار مي  هتزويج را بدون حرف جر ب     
 معنـاي   ،بـه عنـوان قـول دوم       هرچنـد ايـشان      .)172 :ص،  2 ج   ،16(اسـت   شدن   يننش  هم
 بعضي ديگر از مفسرين نيز همين عقيده را دارنـد و     .ذكر نموده است   هم    جنسي را  ريب بهره
 :ص،  8  ج ،23 ؛149 : ص ،18ج   ،14(داننـد      بودن را اصل معناي لغوي تزويج مـي        نشين  هم

 ،2 ؛139 :ص،  12 ج   ،21 ؛410: ص ،4 ج   ،20 ؛188 : ص ،15 ج   ،6 ؛32:  ص ،12 ج ،5 ،288
  .)629 : ص،4 ج،3  و503 : ص،7 ج ،18 ؛73 : ص،6ج 

 صـاحب   .كار رفتـه باشـد     ه ب نشين  هماحتمال دوم اين است كه در معنايي اعم از نكاح و            
داند و كاربرد تزويح در اين آيات را بـه معنـاي              تر مي    اين احتمال را قوي    البيان  اطيبتفسير  
داند و معتقد است حق اين است         به تنهايي افراط و تفريط مي     بودن  به تنهايي يا قرين     نكاح  

  ).466 : ص،5 ج،9و 14: ص،12 ج،17(كار رفته است  هكه تزويج به معنايي اعم از اين دو ب
 اين است كه تزويج ،آيد  دست مي  هپژوهان و شواهد موجود ب     چه از مجموع گفتار قرآن     آن

ـ باشد و     ناً به معناي نكاح به تنهايي نمي      در چنين مواردي يقي     مـانعي بـراي     ،ا ايـن مقدمـه    ب
 اسـت  نشين  هم هرچند به احتمال قوي به معناي        ؛ماند  شمول اين آيات براي زنان باقي نمي      

  .د داردي نياز به قرينة زا، معناي نكاح از آنةو خصوص استفاد
رالعين بـه عنـوان پـاداش       حو  از ،قرآن در :استه  ي كه حورالعين پاداش آن    يها  گروه -ب

   :استشده چند گروه نام برده 
دهد كـه     مراجعه به آيات قرآن نشان مي      .)17 – 20/ طور  و 55 – 54/دخان(متقين   -1

چنـد آيـه      زيـرا در   باشـد؛  مـي  تقـي هاي م   بلكه انسان  ، مردان با تقوي نيست    ،مراد از متقين  
 و موعظـه    ،ست كه قرآن براي متقين    ا  سخن از اين  ...)  و 46/مائده،  138/ ، آل عمران   2/بقره(

قـرآن   و) ص( با عموميت رسالت پيامبرتقيها به مردان م اختصاص اين خطاب  . هدايت است 
عاقبت براي متقين اسـت      مواردي كه قرآن سخن از اين دارد كه بهشت و          منافات دارد و در   

يـا سـخن    ) ...و   85/مريم؛  30-31/ نحل ؛45 / حجر ؛49/ هود ؛ 128/ اعراف ؛133/آل عمران ( 
كه خداونـد عمـل را فقـط از      يا اين،)123/ توبه و 194/بقره (استاز معيت خداوند با متقين      

اختـصاص دادن   ) 76/ آل عمران  ؛4/توبه(ها را دوست دارد      آن و) 27/مائده( پذيرد متقين مي 
ايـن    دينـي نيـز از     ةهرگز عرف جامعـ     بعيد است و   ا بسيار ها به مردان باتقو     اين خطاب  ةهم
  .فهمند  چنين اختصاصي را نمي،ينعناو
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ها كساني هستند كه اهتمام به        اين .)46-72/الرحمن(خدا خوف دارند     زكساني كه ا   -2
) 207 : ص،5 ج ،15(كنند   آن را ترك مي، سپس خداي تعالي را متذكر شده،كنند گناه مي

خـداي تعـالي    برابـر حـالل      هايي كه خاضـع در      آن اند؛ ها اهل اخالص    آن ،به تعبيري ديگر   و
 كـه   شده است روايت  ) ع(از امام صادق   ،د به سند خو   كافي  در .)122 : ص ،9 ج ،14(هستند  

چـه   آن شـنود و  گويد مـي  چه مي آن بيند و   كسي كه بداند خدا او را مي       :تفسير آيه فرمود   در
همـين   دارد و  همين علم او را از اعمال زشت باز مـي  ، اطالع دارد  ،چه شر  كند چه خير و    مي

 يم در يبگـو اگـر    حـال    .)123: ص ،همان(دگارش خائف است    ر آن كسي كه از مقام پرو      است
  .نياز است قرينهبه   حتماً،ها مقصود مردان هستند  اينةهم

اخـالق انـساني نيـز      و  اعمال خير     در ،ندا ايمان پيشگام  تنها در   نه كه كساني   :سابقون -3
هـا كـساني      آن :گونه معرفي فرمود   اينها را    پيامبر آن  و) 204 :ص،  23 ج   ،28(ند  ا پيش قدم 

ال ؤ حـق سـ    دربـارة هنگامي كـه     گردند و  مي  پذيرا ،ها داده شود    به آن  حقهستند كه وقتي    
 خودشـان   ةكنند كـه دربـار     گونه حكم مي    مردم آن  ةدربار گذارند و  اختيار مي  را در   آن ،شوند

 : ص ،19 ج   ،14(گيرنـد     سبقت مـي   ،خيرات ها كساني هستند كه در      آن .)205 : ص ،همان(
132.(  

هـا بـا    از آن ، واقعـه ة سـور 8 ةآيـ  ها همان گروهي هستند كـه در      اين: اصحاب يمين  -4
 كساني هـستند    ،هر صورت  در و) 133:ص،  همان (شده است  تعبير   »اصحاب ميمنه «عنوان  

شـود   ها به دست راستـشان داده مـي         عمل آن  ةنام و) مانه(ند  ا عادتـــس كه داراي يمن و   
هـا    عمل آن  ة يا نام  :ندا  دو گروه  ،قيامت ها در  گويد انسان  قرآن مي  و). 202 : ص ،23 ج   ،28(

يا بـه دسـت چپـشان       و  ) 19/حاقه(ند  ا اهل نجات اينان   كه   ،شود به دست راستشان داده مي    
مردان وجود   زنان و  ،گروه هر دو  معلوم است كه در    ند و ا اهل عذاب اين دسته   كه  ) 25/حاقه(

  .دارند
 ظ شده است، صفات و    چه براي شمول اين عناوين لحا      شود آن  مي باال معلوم    هاي با بيان 

بـه  شـود،    ين صفات مي   ا زن واجد  مرد و  لذا شامل هر   ها، و   جنس آن  نه ست ا ها رفتار انسان 
 افراد بـه سـه گـروه تقـسيم     ، واقعهةسور يم كه دريخصوص اگر اين موضوع را هم اضافه نما 

معرفـي   اهـل جهـنم      ،اصحاب شـمال    اهل بهشت و   ،قينساب دو گروه اصحاب يمين و    شده،  
 چـه زن  ،انـد  يكي از اين سه دسته و اهل قيامت جزةست كه هما   كه ظاهر كالم اين    اند شده

سابقين هـم حـورالعين      دو گروه اصحاب يمين و     كه براي هر    لطيف اين  ةنكت .باشند چه مرد  
  بهشت  پاداش هر فردي درشود حورالعين   پس معلوم مي،به عنوان پاداش ذكر شده است

  .است
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 ةدست: جستاحاديث تمسك  توان به دو دسته از  مي،اين قسمت در: رواييشواهد  -ج
 بدون ،اند  پاداش حورالعين را معرفي نموده،اعمال صالح  احاديثي كه براي بعضي از،اول
ي كه  براي زن حديثي كه صراحتاً،دسته دوم ان است ودكه ذكر كرده باشند مخصوص مر اين

   . پاداش حورالعين ذكر نموده است،عمل صالح خاصي را انجام دهد
داخـل   بگويد خـدايا مـرا از آتـش نجـات بـده و             خواند و باي نماز    هرگاه بنده : دسته اول 
ات درخواسـت نمـود او را از          خدايا بنـده   :گويد  آتش مي  ،با حورالعين تزويج نما    بهشت كن و  

ات درخواست نمود او را      ا بنده گويد پروردگار   مي بهشت  پس نجاتش بده و    ،آتش نجات دهي  
ات مـرا از تـو درخواسـت          بنـده  :گويـد  حورالعين مي   پس ساكنش كن و    ،اكن كني س من در

  .)465 : ص،6 ج ،7( او تزويج كن ا پس مرا ب،نمود
 خداونـد بـه او   ، را بخواند»هل اتي « ة بار سور  50هر روز     هر كس در   :فرمود) ع(امام باقر 

  ).122 : ص،همان(كند  عطا ميحورالعين 
 خداونـد صـد     ،شـب جمعـه بخوانـد      را در ة ياسـين    ركسي سو   هر :فرمود) ع(امام صادق 

 .)همان(دهد  حورالعين به او مي
 را  روزكـه ثـواب هـر         بعـد از ايـن     ، ماه شـعبان   ةفضايل روز   در )ص(پيامبر بزرگوار اسالم  

 خداونـد   ،از شـعبان را روزه بگيـرد      كسي كه بيست روز       و :فرمايد نمايد، مي  جداگانه ذكر مي  
 .)498 : ص،10 ج،7(كند  تزويج مي اوبا هفتاد حورالعين 

 او  ا خداوند حورالعين را ب    ،نماز بخواند   بار توحيد را بعد از     10هر كس :  فرمود )ص(پيامبر
 .)105 : ص،5 ج ،34( كند تزويج مي

د حورالعين را به تزويج     كه خداون   مگر اين  ،اي نيست كه ماه رمضان روزه بگيرد       هيچ بنده 
 ).34 : ص،83 ج ،25(آورد  او درمي
 و  37 -38 :صصـ  ،همـان ( درخواست حورالعين ذكر شده است       ،دعاهاي بعد از نماز    در

 ).81- 82 و 94 : ص،84 و ج 34
آثار خـدمت زن بـه      ) ص(جا پيامبر  آن حديث معروف حوالء عطاره كه در      رد: دسته دوم 

  . دهد بشارت حورالعين ميبه او يك مورد  در، فرمايد شوهرش را بيان مي
 خلعـت    هفتـاد  ،كه خداوند روز قيامـت     هيچ زني نيست كه شوهرش را بپوشاند مگر اين        

بـه او چهـل      طـراوت هـستند و     نهايـت زيبـايي و     كند كه هر كدام در     بهشتي به او عطا مي    
   .)245 : ص،14 ج ،34(كنند  بهشت خدمت مي  او دررايدهد كه ب حورالعين مي

شوند چندين   وقتي وارد بهشت مي   ) س(حديث آمده است كه حضرت زهرا      درچنين   هم
خـصوص حـضرت    شـبيه آن در  و) 53 : ص،8 ج ،25(باشد  هزار حورالعين همراه ايشان مي   

  .)همان(حضرت حوا نيز آمده است  حضرت خديجه و مريم و
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 كـه   بـرد  نام مـي  ا  هاي بهشتي غلمان ر     خداوند از نعمت   ، طور ةدر سور  :غلمان. 2. 2. 3
يطـوف علـيهم غلمـان لهـم        «. كنند ميركت  حها   اطراف آن ، در   براي خدمت به اهل بهشت    

گردنـد كـه گـويي        هـا مـي    بـراي آن  ) خـدمتكاران ( برگرد آنان جواناني     ؛»مكنون كانهم لولو 
 چنـد نظـر     ،كه مقصود از اين غلمان چه كساني هـستند          در اين  .)24/طور( اند    مرواريد نهفته 

هـا را    اند و خداونـد آن      ـ فرزندان خود مؤمنين كه قبل از آنان وارد بهشت شده          1 :اردوجود د 
هاي ديگر ماننـد مـشركين       ـ فرزندان انسان  2. كند تا خوشحال باشند     به بهشتيان ملحق مي   

نـد  ا رسي هستند كه مخلوق خدا در بهـشت  ـ جوانان نو3 ؛اند هستند كه به بهشت راه نيافته     
  ).315 ص ،41 ج ،4 ؛69 : ص،17ج  ،22( 

ن افـراد خـادم زنـان       يـ كه ا   منعي از اين   ،مقصود از غلمان هر كدام از اين سه مورد باشد         
تـوان    هايي مـي   بعد از اشتراك زنان و مردان در چنين خطاب        . بهشتي هم باشند وجود ندارد    

  .گفت حق اين است كه اين نعمت براي زنان بهشتي هم وجود دارد
اي هستند كه خـادم اهـل          جوانان نورسته  ،هاي بهشتي  گر نعمت از دي : ولدان .3.  2. 3
يطـوف علـيهم ولـدان     «؛بـرد   نـام مـي   » ولدان مخلـدون  « عنوان   اها ب  ند و قرآن از آن    ا بهشت

  و 17/واقعـه (كننـد     نـد گـردش مـي     ا اي كـه جـاودان      رسـته   آنان جوانان نـو      گرد ؛»مخلدون
جا هم طرح شـده اسـت         اين ، بود خصوص غلمان مطرح   همان احتماالتي كه در   ). 19/انسان

  .)554 : ص،53 ج ،9 و 210 : ص،2ج ، 14 ؛212 : ص،22ج ، 28 ؛69 : ص،17 ج ،22(
 به دو شكل قابل استدالل      ،باشد  پاداش زنان بهشتي هم مي    » ولدان مخلدون «كه   اما اين 

  :است
  ؛نهاي قرآن براي زنان و مردان به صورت يكسا  استفاده از شمول خطاب،استدالل اول

 خداونـد   ،در ايـن سـوره    .  انسان شاهد محكمي بر اين شمول است       ة آيات سور  ،استدالل دوم 
كـه بـراي    را  هـاي بهـشتي       سپس نعمت  ،نمايد  ها را معرفي مي    ابتدا از ابرار سخن گفته و آن      

حال اگـر بـا     . باشد  مي» ولدان مخلدون «ها    آن ة كه از جمل   ،كند  ست شمارش مي   ا ها مهيا  آن
 آيـات   آوردن بـا    ،پاداش ابرار در بهشت اسـت     » ولدان مخلدون « بپذيريم   ،اتتوجه به اين آي   

 شـمول ابـرار     ،195جا نيز از ابرار سخن گفته، در آيه           كه آن  ،ة آل عمران    سور 195 تا     190
ولـدان  «تـوان چنـين نتيجـه گرفـت كـه             مي،  دهد  مردان را يكسان گزارش مي     ان و براي زن 
 شـاهد ديگـري     ، انـسان  ةخصوص آيات سـور    در. باشد پاداش زنان بهشتي نيز مي    » مخلدون

خـصوص   اكثر مفسرين معتقدند ايـن آيـات در  . سبب نزول اين آيات است ،براي اين شمول 
 ،14(و فضه خادم آن حضرت نازل شـده اسـت           ) س(، حضرت زهرا  )ع(، حسنين )ع(امام علي 

شـود، قطعـاً    يكه آيات قرآن حتماً مـورد نـزول را شـامل مـ             با توجه به اين    .)120: ص ،20ج
  .باشد  نيز مي، خادم آن حضرت،و فضه) س(ولدان مخلدون براي حضرت زهرا
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  گيري نتيجه. 4
گونه ظلمي در آن     نظام پاداش و جزا در قرآن مبتني بر عدالت و فضل الهي است و هيچ              

 به شرط انجام عمل صالح تـوأم        ،هايي كه براي مردان     تمام پاداش  ،همين اساس  بر. راه ندارد 
هـاي   ها اعـم از پـاداش       براي زنان هم قابل تحقق است و اين پاداش         ،شود  يمان محقق مي  با ا 

ل مخـصوص   يشود با توجه به طرح مسا       پيشنهاد مي . مادي و معنوي و مقامات روحاني است      
ل زنـان در    يخـصوص مـسا     در ،هـايي در ايـن زمينـه         امروزين و طرح شـبهه     ةزنان در جامع  

 از ،تــري انجــام گيــرد و در ايــن تحقيقــات پردامنــهتــر و  فرهنــگ قرآنــي تحقيقــات بــيش
  .دهد پرهيز گردد هايي كه ذهن محقق را به سمت و سويي خاصي سوق مي داوري پيش
  

  ها يادداشت
  .صد آيه بالغ بر يك -1

  
  منابع

  قرآن .1

   . نهضت زنان مسلمان: تهران،مخزن العرفان، )1361(،  اصفهاني، امين.2

  . چاپ دوم، انتشارات برهان: تهران،روان جاويد، )تا بي( ،د ميرزا محم، ثقفي تهراني.3

  . نشر اسراء: قم،زن در آينه جمال و جالل، )1375( ، عبداهللا، جوادي آملي.4 

   . انتشارات ميقات: تهران،اثني عشري ،)1364(،  حسين بن احمد، الحسيني الشاه عبدالعظيمي.5

  . لطفي: تهران،شان درخانوار، )1380( ، محمد، حسيني الهمداني.6

  . التراث العربيءاحيا  دار: بيروت،وسائل الشيعه، )تا بي( ، محمد بن الحسن،ر العامليالح .7

بنيــاد  : مــشهد،الجنــان الجنــان و روض روح، )1374( ، حــسين بــن علــي،الخزاعــي النيــشابوري. 8
  .هاي اسالمي آستان قدس رضوي پژوهش

  . مطبعه االسالميه: قم،بصائر، )1413( ،الدين  يعقوب، رستگار جويباري.9

 دارالمكتـب   : بيـروت  ،معجم مفردات غريب القـرآن    ،  )1379( ،حسين بن  محمد ، راغب اصفلهاني  .10
   .العلميه

  .وفا: تهران ،شرح مختصر المعاني، )تا بي( ، مسعود بن عمر، سعد تفتازاني.11

  .لداودي مكتبه ا: قم،المطول، )تا بي( ، مسعود بن عمر،تفتازانيد سع .12
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  .  مكتبه االلفين: كويت،الجرهالثمين، )1407( ، سيد عبداهللا،شبر .13

 مدرسين حوزه   ة منشورات جامع  : قم ،القرآن الميزان في تفسير  ،  )تا  بي( ، محمدحسين ، طباطبايي .14
  .علميه قم

پ  چـا  ، دارالمعرفـه  : بيروت ،تفسير القرآن   مجمع البيان في  ،  )1408( ،بن الحسن    فضل ، طبرسي .15
  .دوم

 مكتبـه االعـالم     : قـم  ،القـرآن    تفـسير غريـب      التبيـان فـي   ،  )1409( ،بن الحـسن    محمد ، طوسي .16
  .االسالمي

  . چاپ سوم، انتشارات اسالمي: تهران،اطيب البيان، )1360( ، عبدالحسين، طيب اصفهاني.17

  . صدوق: تهران،تفسير عاملي، )1363( ، ابراهيم،عاملي .18

  . چاپ سوم، دارالزهد للطباعه والنشر: بيروت،من وحي القران، )1405( ،سين محمد ح،فضل اهللا .19

  . دارالمرتضي: مشهد،الصافي ،)تا بي(،  مالمحسن، فيض كاشاني.20

 سـازمان چـاپ وانتـشارات       : تهران ،كنز الدقائق ،  )1366( ، محمد بن محمدرضا   ، القمي المشهدي  .21
   .ارشاد اسالمي فرهنگ و

  . دار احياءالتراث العربي: بيروت،الجامع الحكام القرآن، )1405( ،حمد محمدبن ا، قرطبي.22

  . چاپ دوم، اسالميه: تهران،ام المخالفينزج الصادقين في الهمن، )1344( ، مالفتح اهللا، كاشاني.23

 چاپ  ، دارالكتب االسالميه  : تهران ،ع من الكافي  والفر،  )1367( ، محمد بن يعقوب   ، الكليني الرازي  .24
  .سوم

  . دارالكتب االسالميه: تهران،بحاراالنوار، )1363( ، محمدباقر، مجلسي.25

  . چاپ هفتم، انتشارات صدرا: تهران،عدل الهي، )1352( ، مرتضي، مطهري.26

  . دفتر انتشارات اسالمي: قم، حيات اخروييازندگي جاويد ، )1363( ، مرتضي، مطهري.27

  . دارالكتب االسالميه: تهران،تفسير نمونه ،)1366( ، و ديگران، ناصر مكارم شيرازي.28

  . چاپ ششم، دار الكتب االسالميه: تهران،پيام قرآن، )1383( ، ناصر، مكارم شيرازي.29

  .التمهيدسسه ؤ م: قم،شبهات وردود، )1423( ، محمد هادي، معرفت.30

  .دارالهدي: قم ،من هدي القرآن، )1406( ، محمد تقي، المدرسي.31

  .سسه الرسالهؤ م: بيروت،كنز العمال، )1401( ، عالء الدين،حسامالمتقي بن . 32

  . مكتبه العلميه االسالميه: تهران،تفسير عياشي، )تا بي( ، ابوالنصر، محمد بن مسعود عياشي.33



نشگاه شيراز فصلنامه انديشه ديني دا  64
  . اسالميه: تهران،مستدرك الوسائل، )ش1318( ، حسين بن محمد، نوري.34

  . قمة علميةتبليغات اسالمي حوز  دفتر: قم،هنماتفسير را، )1376( ، اكبر، هاشمي رفسنجاني.35

  


