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زنشخصیتاسالم و
آیا ازنظر اسالم زن ناقص العقل غه در نهج البال)ع(به حدیث امام علی با توجه-1

است؟

روایاتی کـه در مـورد مـذمت    -1:الزم است ، بیان دو نکته ه سوال پاسخ بقبل از
. ا اکثر آنها از امام علی علیه السالم نقل شده استبرخی از زنان وارد شده، همه ، ی

دقت در این امر به ما کمک میکند کـه بـه اوضـاع زمـان امـام علـی علیـه السـالم         
بیاندیشیم، زیرا همان گونه که آیات قرآن شأن نزول دارد و دانستن اسباب نزول در 

ـ   د و پـی  فهم و درك مراد خداوند به ما کمک میکند، روایات هم شأن صـدور دارن
السـالم بـه مـا    علـیهم بردن به اسباب صدور در پی بردن به معنا و مراد معصومان

اد نهج البالغه را حضرت امیرعلیـه السـالم بعـد از    خطبه هشت. کمک شایانی میکند
اولـین عامـل درگیـري و نـاامنی در حکومـت      . 1نده ابیان نمودفراغ از جنگ جمل

وي از مقام ام المؤمنین بر ضـد امـام   . ایشهعلوي، یک زن بود به نام ام المؤمنین ع
داشت که این حقد و اي پرکینهاو نسبت به علی دل. م بهره گرفتعلی علیه السال

کینه او باعث آتش افروزي در جنگ جمل شد و حرمتها را شکست و خون دههـا  

بعد از او سید رضی . ق این نکته را متذکر شده است'ه386مکی متوفاي سال محمد بن علی، معروف به ابوطالب 1
. 282، ص 1قوت القلوب، ج 



٣

به هدر داد و جنگهاي صفین و نهـروان را  شخصی هزار انسان را در راه احساسات 
خود حضرت در خطبه دیگري به مذمت مردانی پرداخته اسـت کـه   . ود آوردبه وج

کنـتم جنـد المـرأة و    ": فریب عایشه را خوردند و به خونریزي و جنگ رو آوردند
اگر در این خطبه از نقص عقل زنان یاد شـده، در مـوارد   : ته دومنک1."اتباع البهیمۀ

نحصار مردان است، و نه نقـص  نه کمال عقل در ا. دیگر از مردان نیز یاد شده است
انـد و هـم میـان    هم بین زنان عدهاي به کمال عقل راه یافته. عقل در انحصار زنان

السـالم  علیـه امـام علـی  . مردان برخی به ضـعف و نقـص عقـل مبـتال شـده انـد      
اعجاب المرء بنفسه برهان نقصه و عنوان ضعف عقله؛ مردي که خودپسـند  ":فرمود

بنفسـه حمـق؛   اعجـاب المـرء   ": نیز فرمود2. "استاست، عقلش ناقص و ضعیف 
حضرت در مذمت کوفیـان  3. "خودپسندي مرد دلیل حماقت و بی خردي او است

بصـره  همچنین بـه مـردم   4"نیستیدفأنتم ال تعقلون؛ شما مردان کوفه عاقل":فرمود
5."استخفت عقولکم؛ عقلهاي شما سست ":فرمود

قص عقل زن روایت نبررسی نظرات بزرگان درباره 
ند و انتساب برخی در س: از نظر سند و انتساب این روایت به امام معصوم1

: اندجدي به خرج داده و گفتهعقل به ا مام معصوم تردیدخطبه یا روایت نقصان 

. 13نهج البالغه، خ 1

.109، 2غرر الحکم، آمدي، ج 2
. 311، ص 1همان، ج 3

.34نهج البالغه، صبحی صالح، خ 4
.14همان، ج 5
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با عقل مخالفت و همچنین مضمون این روایت با بسیاري ازآیات و روایات دیگر
1. مناقشه، بلکه مردود استم قابلصدور آن از معصواز این رو دارد،

این سخن از جهت داللت منطقی به صورت قضیه موجبـه  : از جهت عمومیت-2
یکـی از  . کلیه نیست؛ یعنی مراد تمامی زنان نیستند، بلکه اشاره به برخی زنـان دارد 

شک نیست که خطبـه بـاال   ": نویسندگان در توضیح و شرح خطبه مذکور مینویسد
همگانی درباره عموم زنان نیست؛بلکه با توجه بـه ایـن کـه ایـن     یک قانون کلی و

رخ داد، از "عایشـه "خطبه بعد از جنگ جمل و آن همه خون ریزیهایی که توسط 
امام صادر شده، درباره دسته خاصی از زنان است که در این گونه مسیرها گـام بـر   

م زنـان بـزرگ و   تواند انکار کند که در پیشرفت اسالدارند وگرنه چه کسی میمی
با شخصیتی همچون خدیجه بانوي اسالم، فاطمه زهرا و زینب کبـري و جمعـی از   

اند و براي پیشرفت اسـالم  داشتهسوده همدانیه شرکت زنان مبارز و دانشمند مانند
اند، و با ایمانی محکم و و اجراي حق و عدالت بزرگترین فداکاري را به خرج داده

2. "کردندا با تمام وجود در این مسیر حمایت میتفکري عالی، مردان خود ر

خداوند حکیم در خلقت جهان موجودات را حکیمانـه  : از نظر برداشت و پیام-3
دار آن آفریده؛ یعنی هر موجودي را به تناسب موقعیت و مسئولیتی که بایـد عهـده  

و باشد، آفریده است، مثالً چشم را ظریف امـا اسـتخوانهاي اطـراف آن را سـخت     
در سیستم بدن هر عضوي به تناسب با وظیفهاش آفریده شـده  . محکم آفریده است

است تا این مجموعه اعضا با این تناسب و دقت حکیمانه بتوانند در کنار یکـدیگر  

.268، ص 12کتاب نقد، جمعی از نویسندگان، ج 1
محمد جعفر امامی و محمد رضا آشتیانی، ترجمه گویا و شرح فشردهاي بر نهـج البالغـه، زیـر نظـر ناصـر مکـارم       2

. 390-389، ص 1شیرازي، ج 
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ـ    .در سیستمی واحد، هر کدام وظیفه خود را به انجام برسـانند  کایـن مربـوط بـه ی
تم انـدامواره بزرگتـري بـه نـام     اي چون بدن است، حال در سیسـ سیستم اندامواره

واقعیت این است کـه  . اجتماع بشري نیز همین حکمت و ظرافت لحاظ شده است
در نظام آفرینش براي هر یـک از مـردان و زنـان وظـایف و مسـئولیتهاي تکـوین       
ویژهاي در نظر گرفته شده و خداوند حکیم با تناسب همان وظایف، خصـائص و  

به همین جهت است کـه  . استلحاظ کردهقوت و ضعف هایی در خلقت هر یک
زن بـا توجـه بـه زن    . خصوصیات روانی و جسمی زنان با مـردان متفـاوت اسـت   

بودنش وظایفی را برعهده دارد، و خداوند خصوصیات روحـی و عـاطفی و تـوان    
براي مرد با توجه به مرد بودنش وظایف . جسمانیش را در راستاي آن آفریده است

روانی و جسمی او متناسب با همین وظایف آفریـده شـده   قرار داده و خصوصیات
السالم در خطبه مذکور میخواهد این پیام را به گوش جهانیان علیهامام علی.. است

برساند که از جنس مادینه توقع و انتظار انجام وظایف نرنیه را داشتن خطا است و 
و سـخن حضـرت   .ه نیز نارواستجنس نرنیه توقع انجام وظایف مادینبرعکس از 

. در مقام گوشزد کردن به وظایف هر یک است
: به قول شاعر

کـه هـر چیـزش بـه جـاي خـویش       هان چون چشم و خط و خال و ابروسـت  ج
نیکوست 

السالم را در علیهبرخی سخن و شیوه استدالل امام علی: از نظر شیوه استدالل-4
سـت کـه جـدل آن نـوع     شـایان ذکـر ا  . انـد دانسـته "جدل"خطبه مذکور، از نوع 

در این . استداللی است که مقدمات آن از مسلّمات است و آن را مخاطب قبول دارد
علی علیه السالم خواسته است از اعتقاد و دانسته مـردم آن زمـان مبنـی    سخن امام
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کـه  این: بگیرد و به آنـان متـذکر بشـود   نقصها در وجود زنان بهره بروجود برخی از 
دارید که زنان از نقص هایی بهره مندند، پس چرا تابع فـالن  دانید و قبول خود می

1!ایدهاي آتش جنگ جمل را با همکاري خودتان تقویت نمودهزن شده و شعله

تقویـت میشـود  این سخن با جملهاي که از حضرت در ذیل خطبه نقل شده است
ار د به زنی همانند عایشه که نزد آنـان خیلـی محتـرم و نیکوکـ    ناشاره دارحضرت 

نیکوکـار  ] هماننـد عایشـه   [ حتی اگـر زنـی را   : حضرت میفرماید. شدشمرده می
اید، مواظب و برحذر باشید مبادا همانند اطاعت از او در جنگ جمل، دنیـا  پنداشته

. و آخرت خویش را تباه نمایید
، واقعیت این است کـه بـین جـنس نرینـه و مادینـه      : خبر می دهد از واقعیت-5

از نظـر احساسـات و   : از نظر اعضـاء و جـوارح؛ ب  : الفوجود داردتفاوت هایی 
. از نظر فعالیتهاي خردمندانه و تفکر: عواطف و تمایالت و اخالق؛ج

ممکن است برخی تصور کنند که مـرد و زن تنهـا در   : از نظر اعضا و جوارح)الف 
ارح اعضایی که مربوط به جنسیت آن دو است، تفاوت دارند و در دیگر اعضا وجو

آن دو جنس . در حالی که واقعیت جز این است. تساوي و یکسانی حکمفرما است
همـه چیـز در زن و مـرد    ودر تمامی اعضا و جوارح بـا یکـدیگر اخـتالف دارنـد    

تفاوت فعالیتها و. ریشه این تفاوتها در فعالیتهاي غددي نهفته است. متفاوت است
رنیه و مادنیه بـه قـدري زیـاد    ترشحات غدد درون ریز و هورمونی بین دو جنس ن

کنـد،  است که بدون استثنا تمامی اعضا و جوارح زن و مـرد را از هـم مجـزا مـی    
آزمایشگاه به راحتی میتواند تشخیص دهد این خون، یا ادرار و یا دیگر ترشـحاتی  

. 269و 268کتاب نقد، همان، ص 1
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که از بدن یک نفر به دست آمده است و حتی یک تار مو، مربوط بـه زن اسـت یـا    
1.مرد

بنا به گفته روانشناسان، محبـت،  :ایات و عواطف، تمایالت و اخالقاز نظر احس)ب
کننـده را از ویژگیهـاي زنانـه و در مقابـل،     رفتار انفعالی، رفتار عـاطفی و حمایـت  

پرخاشگري، استقالل، رقابت، سلطه و حاکمیت را از ویژگیهـاي مردانـه برشـمرده   
س و عاطفـه بیشـتري بهـره    زنان به جهت این که از نیروي احسانیز گفته اند 2.:اند

مندند، از صحنه هاي احساسی و عاطفی بیشتر تحت تاثیر قرار میگیرند و به هیجان 
از اختالفات در اعضا و جوارح زن و مرد، تفاوتهاي احساسـی، عـاطفی،   3.آیندمی

چون که غدد تناسلی در زن و مرد متفـاوت اسـت و   . تمایلی و اخالقی پدید میآید
ر تأثیرات جنسیتی، تأثیرات عاطفی و احساسـی متفـاوتی در دو   این غدهها افزون ب

. جنس نر و ماده میگذارند، سرانجام به تمایز شخصیت این دو جنس منجر میشـود 
ها موجب تهور و جوش و خروش میگردد و این همان به عنوان مثال ترشح بیضه

ر خصایصی است که گاو نر جنگی را از گاوي کـه در مـزارع بـراي شـخم بـه کـا      
ها ترشح دارد، ولی در دومـی اختـه   چون که در اولی بیضه(میرود، متمایز میسازد 

تنها با زیاد یا کم شدن یکی از ترشحات بدن یا یکـی  4)شده است و ترشحی ندارد

280، ص 19پاك نژاد، اولین دانشگاه و آخرین پیامبران، ح : دکتر سید رضا1
-293 .

. ، از انتشارات سمت330د، ج اول، ص روانشناسی رش2

.59، ص 12کتاب نقد، ج 3
. 58، ص 12کتاب نقد، ش 4
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از عناصر متابولیکی هر چنـد نـاچیز باشـد، اخـالق، رفتـار و شخصـیت آدمـی را        
با توجه به دامنه وسیع در : یگوییماز این سخن نتیجه میگیریم و م. دگرگون میسازد

ترشحاتی غدد، جزئی که تفاوت ( تفاوتها که بین زن و مرد در همه چیز وجود دارد
هـر  . مردباید اذعان نمود که الزم است زن، زن باشد و مرد،: میگوییم) استاز آن 

1.را تشخیص وانجام دهدمسئولیتهاي خویشیک به وظایف و 

منشا این سـخن یعنـی نـاقص    :اندخردمندانه و تفکر گفتهاما از نظر فعالیتهاي ) ج
درخاتمـه  ) ع(خطبه اي است که امام علـی  همانطور که اشاره شدالعقل بودن زنان

جنگ جمل درمذمت عایشه و پیروان او ایراد فرمودند و اززنـان بـه شـدت انتقـاد     
آن نمودند، آنچه شک در آن نیست نقش زمان و مکان دراین سخن اسـت و قطعـا   

زنان بدسرشت را مورد خطاب قرارداده اند و مردم را نسبت به آن ها برحذرداشـته  
که براي سخنانشان ارائه داده اند در برخی ازموارد برهمه زنان صادق اند اما دالیلی

علت نـاقص  ) ع(است که که یکی همین نواقص العقول بودن زنان است امام علی 
واما نقصـان عقـولهن فشـهاده امـراتین     « :موده اندالعقل بودن زنان را اینچنین بیان ن

زن در علت نقصان عقل زنـان ، گـواهی دادن دو  80خطبه » کشهاده الرجل الواحد
برابر یک مرداست بنابراین اگرمـا تفـاوت زن ومـرد را درشـهادت دادن درمحضـر      

قاضی بررسی کنیم منظور  حضرت را هم از نقصان عقل زنان خواهیم دانست 
. ؛باشـد ت ناظر به عقل حسابگري زنان است که در مقایسه با مردان کمتـر  این روای

نه زیاده روي در مورد حمایت از زنان درست است و نه نقطه مقابلش که به زنـان  
را از ان مـرد مجموعه همان گونه که اگر کسی در مقام مقایسه، . ظلم روا داشته شد

، خطا نکرده و گفتـارش خـالف   ن ناقص یا کم تر بداندنازمجموعه نظر عاطفه، از 

.280، ص 9دکتر پاك نژاد، همان، ح 1
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مجموعـه  ن را نسـبت بـه  نـا زمجموعـه واقع نیست، همین طور در بعد عقالنی اگر
بعبارت دیگـر  . خالف واقع نیستر بداند، خطا نکرده است و گفتارش کم تانمرد

رابطه کالن نگري با عاطفه همچون دو کفـه ترازوسـت بـا افـزایش یکـی دیگـري       
کاهش می یابد 
بلکه.پی بیان یک قضیه موجبه کلیهاي که استثنا نداشته باشد، نیستاین سخن در 

شد، نه تمامی مردان از نظر عقل بر تمامی زنـان  ذکر همان گونه که در بخش دوم 
برتري دارند و نه نقص عقل در انحصار زن میباشد و کمال عقل در انحصـار مـرد   

وجه غالب در کنشهاي است، وجه غالب در کنشهاي مردان رفتارهاي حسابگرانه و 
1.. زنان رفتارهاي مهرانگیز و عاطفی و احساسی است

این خود بهتـرین  دلیـل بـر نـاقص     دانسته شده شهادت دو زن برابر یک مرد -2
دانستن زن در اسالم است 

در وجود زن و مـرد  تفاوت هاي شخصیتی راخداوند حکیمهمانطور که گفته شد 
را کامل کنند و نظام انسانی را براي رسیدن بـه کمـال   نهاده است تا بتواند همدیگر

.مطلوب یاري رسانند
زن عاطفی ، حساس ، درون گرا، عالقمند به کارهاي ظریف ، گـرم کننـده محـیط    

ه زیبائی ، لطافت ، محبـت  ، مربی فرزند و در کل تنظیم کنندخانواده ، حامی همسر
بـرون گـرا ، مـدیر و    مـرد سـخت کـوش ، محکـم ،     ،و معنویت در جامعه است

/www.porsojoo.coM.ك.ر1
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عالقمند به مشاغل پر فکر وطاقت فرسا ، خدمتگزار خـانواده و در کـل بـر عهـده     
گیرنده مدیریت ها ، سختی ها و لحظه هـاي بحـران در جامعـه اسـت و خداونـد      

هردو جنس زن ،در کمال خود آفریده است راهیچکدام را ناقص نیافریده و هردو
هر کدام زخمی شوند زندگی بشر آسیب می بینـد  و مرد ، چون دو بال کبوترند که 

.و نمی تواند به کمال واقعی خود برسد باید به نقش هر کدام احترام گذاشت
شهادت زن مخصوصا در مواردي که همراه قتل و خشونت یا کارهاي دور از عفت 
باشد به علت تفاوتی که ذکر گردید از دقت کمتري نسبت به شهادت مـرد کـه در   

.جسور و دقیق و برون گراست برخوردار استاین موارد
.1

)وبا لعکس(چرا خدا من را دختر آفرید من دوست داشتم پسر باشم ؟-3
با تحقیقاتی پیچیده از بـین میلیـون هـا کـرم در لجـن،      دانشمندي :پاسخ اجمالی

تعدادي  را انتخاب  می کند وبه موجودات زیبا وارزشمندي تبدیل می کنـد  مـثال   
وطی و دیگري را گنجشک ویکی دیگر را کبک کند این سه پرنـده چـه   یکی  را ط

جایگاهی نسبت به آن دانشمند دارند دست او را می بوسند که از بین آن همه کرم  
نکه  گله مندند چرا موجود دیگري نشدند آبه آنان فرصت زندگی زیباتر داد یا 

از این رو ام حیاتیم ما اساسا چیزي نبوده ایم  واینک داراي   نعمت بزرگی بن
حکمت خلقمان وکیفیت آن را به خالق خود بسپاریم واز او تشکر کنیم 

این دنیاي خاکی وناسوتی هدف خلقت نیست وتنها یک مقطع زود از طرف دیگر 
برتن انسانی لباس مرد بودن ودیگري زن بودن پوشانده اند تا هر گذر  می باشد

پـرش و پاسـخ   -مال و جالل  ایه اهللا جوادي آملن در آئینه جز-169الی ص 141ق زن در اسالم از صنظام حقو-منابع جهت مطالعه بیشتر1
جایگاه بانوان در اسالم   آیه اهللا نوري همدانی-74دانشجوئی    ج
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همه پس از فه خود را شناسایی نماید ویک با تشخیص جایگاه خود در خلقت وظی
بودن تفاوتی ندارد  خواهیم پایان آرمونمان به خانه ابدي که دیگر زن بودن  ومرد 

رفت 
از عواطف و احساسا ت الهی ، لبریـز  او راخداوند زن را آفرید و:توضیح بیشتر

انش، و مادري مهربان و دلسوز بـراي فرزنـد  آرامش دهنده کرد تا براي همسرش 
.باشد

بهترین فرزندان شما دختـران  «، 1» خیر اوالدکم البنات «:فرمودند) ص(رسول اکرم 
کسی که دختر داشته باشد و او را خوب تربیت نمایـد  «:و همچنین فرمود » هستند 

و او را با احکام و معارف اسالمی خوب آشنا (و از نظر علم اورا خوب تعلیم دهد 
2» دن آتش جهنم به پدر و مادر خواهد شدچنین دختري مانع رسی) نماید

:در این جا ذکر چند نکته بري پاسخ به سوال ضروري است 
سئوال یا از روي حس کنجکاوي اسـت و یـا بـه دلیـل محـدودیت هـا و       این -1

مـی  رااورخ داده اسـت و روح یت سوال کننـده  مشکالتی است که به دلیل جنس
.آزارد

، بـه بهتـرین و کامـل تـرین     آفریدهموجودي را که خداوند در جهان هستی هر -2
. حالت خلق نموده است و هیچ کدام از موجودات جاي دیگري را نخواهد گرفـت 

خداوند حکیم ، دانا و توانست و هیچ موجودي را نـاقص نیافریـده اسـت و تنّـوع     
زن . موجودات به دلیل رتبه و ظرفیتی است که در جهان هستی اشغال کـرده انـد    

از موجودات الهی هستند که هیچگونـه نقصـی ندارنـد و خداونـد هـر دو را      ومرد 

219مکارم االخالق1
.452ص 16کنز العمال ج 2
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آمـده  97در سورة نحـل آیـه   . خلیفۀ خود دانسته و فرقی بین آن دو نگذاشته است
:است 

منْ عمل صالحاً من ذکر أو انثی   و هو مؤمن فلنحیینّه حیـوه طیبـه و لنجـزینّهم    « 
هر کس ازمرد و زن ایمان داشته باشد و «: ترجمه » أجرهم بأ حسن ما کانوا یعملون

عمل صالح انجام دهد ،به او حیات پـاکیزه مـی بخشـیم و پـاداش آن هـا را بهتـر       
زن ومرد هر دو مایـۀ آرامـش یکدیگرنـد و    » ازعملی که انجام داده اند خواهیم داد

. اگر خداوند یکی از آنان را نمی آفرید  در زندگی خللی بزرگ به وجود می آمـد  
و من آیاته أن خلـق لکـم مـن أنفسـکم أزواجـاً      «:آمده است 21سورة روم آیه در

و از «:»لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه إنّ فی ذلک آلیات لقوم یتفکـرون  
نشانه هاي خداوند این است که همسرانی از جنس خود شما براي شما آفرید تا در 

در این نشانه هـایی  . ت و رحمت قرار دادکنار آن ها آرامش یابید و در میانتان مود
».است براي گروهی که تفکر می کنند

جایگاه زن در اسالم ،ارزشمند وفاخر است و درروایتی که در مقدمه بحث آمد این 
اگـر مـرد   ":آمده است) ع(درروایتی از امام صادق .  سخن را به خوبی می نمایاند

ذیرد و پاداش حسنه اي براي عملـش  همسرش را بیازارد خداوند نماز او را نمی پ
در تاریخ ،زنان بـا  1"به او نمی دهد ،او اولین کسی است که داخل جهنّم می شود 

ایمان و شجاع بسیاري بوده اند که زندگی آن ها سراسر ایثار و شهادت و از خـود  
گذشتگی در راه خداوند متعال بوده است و ثابت نموده اند که زنان همپاي مـردان  

ام عرصه ها ي جهاد وشهادت ،اجتماع وسیاست ، خانه و خانواده بوده اند و در تم

52،ص20اولین دانشگاه ،ج1
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اگر زنان ما با مقام شامخ حضرت زهرا . اگر از مردان جلو نباشند قطعاً عقب نیستند
سالم علیها و زنان نمونۀ تاریخ همچون حضرت مریم ،زینب کبري ،سمیه ،فاطمـه  

ت و مکانت آن ها را در یابند هیچگـاه  بنت اسد ،ام البنین و غیره آشنا شود و عظم
.آرزویی جز زن بودن به ذهنشان خطور نخواهد کرد

خداوند احکام و حقوق زن ومرد را در برخی موارد متفاوت قرار داده اسـت و  -3
این به دلیل تفاوت هایی است که بین این دو جنس وجود دارد که به تفصیل از آن 

ی بـر سـر راه تکـالیف مختلـف او چـه در      محدودیت هاي زن ،مانع. سخن گفتیم 
جامعه و چه در منزل نیست و خداوند وظائف زن را به گونه اي قرار داده است که 

مـردان نیـز همچـون زنـان داراي     . متناسب با شـرایط و محـدودیت هـاي اوسـت    
محدودیت هستند اگر چه وجودنازك و لطیف زن مستلزم مراقبت ها و مواظبت ها 

با پاسداري از وجـود خـود ، خـود را سـالم و جامعـه را رو      زنان. ي جدي است 
. بسیار به آنان عطا می کنددر مقابل آن پاداش حانی نگه می دارند و خداوند 

اگر زنان باید از شوهر خود اطاعت کنند اما سختی کار و تالش براي تهیۀ نفقـه آن  
ـ   . هم درشأن زن ، بر عهدة مرد است  ل نمـی شـود و   زنان سـختی جهـاد را متحم

پس احکامی بـر زنـان   . مردان موظفنند از ناموس خود و جامعۀ اسالمی دفاع کنند 
. واجب است که آنان از عهدة آن بر آیند و به وجودشان آسیبی نرساند

اگر مردي بپرسد چرا خداوند مرا زن نیافرید ،به جز مطالبی که گذشت باید بـه  -4
ن اگر چه سختی جهاد وتأمین معـاش خـانواده   زنا: یک نکته مهم توجه داشته باشد

.را برعهده ندارند اما سختی کار آنان شاید بیشتر از سختی کار مردان باشد ... و
زن باید از خود مراقبت جدي کند تا خود و جامعه به فساد کشیده نشود ،زن بایـد  
مسؤلیت هاي اجتماعی و سیاسی را در عین محدودیت هایی که دارد انجـام دهـد،  
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زن باید همسري نیکو و پایگاه مستحکم محبت و آرامش مرد در منـزل باشـد ،زن   
. باید مادري فداکار باشد تا فرزندان فرداي جامعۀ اسـالمی را نیکـو پـرورش دهـد    

اگرمرد سختی جهاد را بر عهده دارد زن جهاد سخت تري در پیش دارد وآن خوب 
جهـاد زن  « . :»ه حسـن التبعـل   جهاد المـرأ « ) ع(شوهر داري کردن است؛ امام علی

زن از جایگاه اسالم ،موجودي تالش گـر ، فعـال،   » .خوب شوهر داري کردن است
پر جنب وجوش،مؤمن و فداکاراست ومسئولیتهاي بزرگی بر دوش دارد که باید بـا  

مـرد  :نتیجـه  . ایمان و توکّل بر خداوند خود را آماده سازد  از انجام آن ها بـر آیـد   
د و زن باید زن ،هر دو بایستی به وظایف خود عمل کنند تا به سعادت باید مرد باش

.جهان هستی با همۀ اجزایش براساس عدالت بنا نهاده شده است.نهایی برسند 
اگر زن ومرد خود را محدود نکنند و هر کاري که مایل بودنـد بـه بهانـۀ آزادي    -5

ا محدود خواهد کرد وهمـۀ انجام دادند در این حالت آزادي آنان ، آزادي دیگران ر
در جوامعی که دم از آزادي می زننـد مـا شـاهد    . افرا د  اجتماع آسیب خواهند دید

محدودیت هاي بسیار زیادي در زندگی اجتمـاعی و خـانوادگی آن هـا هسـتیم ،و     
1اصالً آزادي بی حد و حصر خالف عقل و منطق است وامکان ندارد

:منابع جهت مطالعه بیشتر -1
مقام معظم رهبري-آئینه زن  -1
7ج-پرسش ها و پاسخ دانشجوئی  -2
آیه اهللا نوري همدانی        -جایگاه بانوان دردیدگاه اسالم -3
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اسالم وحقوق زن

؟آیا از نظر شرافت و حیثیت انسانى ر باره زن چیست نظر اسالم د-1
داند ؟ او رابرابر با مرد مى

اسالم در مورد حقوق خانوادگى زن و مرد فلسفه خاصى دارد که با آنچـه درچهـارده قـرن    
براى زن و مرد در همه اسالم.گذرد مغایرت داردگذشته و با آنچه در جهان امروز مىپیش مى

اى از حقوق پاره;قائل نشده استو یک نوع وظیفه و یک نوع مجازاتموارد یک نوع حقوق 
اى از آنها را براى زن،و در نتیجـه در  و تکالیف و مجازاتها را براى مرد مناسبتر دانسته وپاره

.  مواردى براى زن و مرد وضع مشابه و درموارد دیگر وضع نامشابهى در نظـر گرفتـه اسـت   
و قوانین جهان قبل از قرن بیسـتم بـر ایـن پایـه اسـت کـه       گویند تمام مقررات مىعده اي 

ــده      ــده ش ــرد آفری ــتمتاع م ــتفاده و اس ــراى اس ــت و زن ب ــریفتر از زن اس ــا ش مردجنس
اسالم دین مـردان اسـت و   . زنداسالمى نیز بر محور مصالح و منافع مرد دور مىاست،حقوق

سان الزم است وضع نکـرده  زن را انسان تمام عیار نشناخته و براى اوحقوقى که براى یک ان
کرد،حق طـالق  دانست تعدد زوجات را تجویز نمىتمام عیار مىاگر اسالم زن را انسان.است

خـانواده را بـه شـوهر    کرد،ریاسـت داد،شهادت دو زن را با یک مرد برابر نمىرا به مرد نمى
قائـل  بـه نـام مهـر   کرد،بـراى زن قیمـت  زن را مساوى با نصف ارث مرد نمـى داد،ارثنمى
خـوار و واجـب النفقـه   داد و او را جیـره استقالل اقتصـادى و اجتمـاعى مـى   شد،به زننمى
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به زن نظریات تحقیر آمیزى داشـته اسـت و او   رساند که اسالم نسبتاینها مى.دادمردقرارنمى
گویند اسالم با اینکه دین مساوات است واصل مى.دانسته استراوسیله و مقدمه براى مرد مى

آنـان  . استت را در جاهاى دیگر رعایت کرده است،در مورد زن و مرد رعایت نکردهمساوا
اسالم براى مردان امتیاز حقوقى و ترجیح حقوقى قائـل شـده اسـت و اگرامتیـاز و     معتقدند

اگر بخواهیم به اسـتدالل  . کردترجیح حقوقى براى مردان قائل نبود مقررات باال را وضع نمى
اگـر اسـالم زن را انسـان    : آیدارسطویى بدهیم به این صورت درمىاین آقایان شکل منطقى

کرد، لکن حقوق مشـابه و  او وضع مىحقوق مشابه و مساوى با مرد براىدانستتمام عیار مى
. شماردواقعى نمىمساوى براى او قائل نیست،پس زن را یک انسان

است که الزمه اشـتراك زن و  اصلى که در این استدالل به کار رفته این:تساوى یا تشابه؟ 
مطلبـى هـم کـه از    .مرد درحیثیت و شرافت انسانى،یکسانى و تشابه آنهـا در حقـوق اسـت   

نظرفلسفى باید انگشـت روى آن گذاشـت ایـن اسـت کـه الزمـه اشـتراك زن و مـرد در         
اش این است که حقوقى مساوى یکـدیگر داشـته باشـند بـه     انسانى چیست؟آیا الزمهحیثیت

و مـرد  اش این است که حقـوق زن یح و امتیاز حقوقى در کار نباشد؟یا الزمهطورى که ترج
کار و تقسـیم  تقسیمعالوه بر تساوى و برابرى،متشابه و یکنواخت هم بوده باشند و هیچگونه

اى در کار نباشد؟شک نیست که الزمه اشتراك زن و مرد درحیثیت انسـانى و برابـرى   وظیفه
ى آنها در حقوق انسانى است اماتشابه آنها در حقوق چطور؟ اگر آنها از لحاظ انسانیت،برابر

بنا بشود تقلید و تبعیت کورکورانه از فلسفه غرب را کنار بگذاریم و در افکار وآراء فلسـفى  
رسد به خود اجازه فکر و اندیشه بدهیم،اول بایدببینیم آیا الزمه تسـاوى  که از ناحیه آنها مى

تساوى برابرى اسـت و تشـابه   ;استنه؟تساوى غیر از تشابهیا حقوق تشابه حقوق هم هست
طورى متساوى میان فرزندان خود تقسیم کنـد  ممکن است پدرى ثروت خود را به.یکنواختى

هـم  :است این پدر چند قلـم ثـروت داشـته باشـد    مثال ممکن.اما به طور متشابه تقسیم نکند
اجارى،ولى نظـر بـه اینکـه قـبال     مزروعى و هم مستغالت تجارتخانه داشته باشد و هم ملک

کرده است،در یکـى ذوق و سـلیقه تجـارت دیـده اسـت و در      فرزندان خود را استعدادیابى
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خواهد ثروت خـود را در  دارى،هنگامى که مىدیگرى عالقه به کشاورزى ودر سومى مستغل
دهـد از  فرزندان تقسیم کند،با در نظر گرفتن اینکه آنچه به همه فرزندان مـى حیات خود میان

ارزش مساوى با یکدیگر باشد و ترجیح و امتیـازى از ایـن جهـت در کـار نباشـد،به      لحاظ
دهـد کـه قـبال در آزمـایش اسـتعدادیابى آن      هرکدام از فرزندان خود همان سرمایه را مـى 

آنچـه مسـلم   .کمیت غیر از کیفیت است،برابرى غیر از یکنواختى است. رامناسب یافته است
الم حقوق یکجور و یکنواختى براى زن و مرد قائـل نشـده اسـت،ولى    است که اساست این

مسـاوات  اسالم اصل.به زنان قائل نیستهرگز امتیاز و ترجیح حقوقى براى مردان نسبتاسالم
و مـرد مخـالف   اسالم با تساوى حقوق زن.انسانها را درباره زن و مرد نیز رعایت کرده است

چون مفهوم برابرى و عدم »مساوات«و»تساوى«کلمه.نیست،با تشابه حقوق آنها مخالف است
اند،جاذبـه دارنـد،احترام شـنونده را    پیدا کرده»تقدس«شده است جنبهامتیاز در آنها گنجانیده

چه ترکیـب قشـنگ و   !تساوى حقوق. توام گردند»حقوق«کنند،خصوصا اگر با کلمهجلب مى
اشـد و در مقابـل ایـن دو کلمـه     پاکى داشـته ب چه کسى است که وجدانى و فطرت!مقدسى

بایـد  -ایمکه روزى پرچمدار علم و فلسفه و منطق در جهان بوده-چرا کار ما! خاضع نشود؟
بـا نـام   »تشابه حقـوق زن ومـرد  «به آنجا بکشد که دیگران بخواهند نظریات خود را در باب

فـروش  یک نفـر لبـو  این درست مثل این است که!به ما تحمیل کنند؟»تساوى حقوق«مقدس
آنچه مسلم است این است که اسالم در همـه  . بخواهد لبو بفروشد اما به نام گالبى تبلیغ کند

نکرده اسـت،همچنانکه در همـه مـوارد بـراى آنهـا      جا براى زن و مرد حقوق مشابهى وضع
اما آیا مجموع حقوقى که بـراى زن قـرار   .نکرده استتکالیف و مجازاتهاى مشابهى نیز وضع

در . خواهیم کردبراى مردان قرار داده؟ البته خیر،چنانکه ثابتمترى دارد از آنچهداده ارزش ک
شود و آن اینکه علت اینکه اسالم حقـوق زن و مـرد رادر بعضـى    اینجا سؤال دومى پیدا مى

است؟آیا اگر حقوق زن موارد،نامشابه قرار داده چیست؟چرا آنها را مشابه یکدیگر قرار نداده
بـراى  .یا اینکه فقطمساوى باشد و مشابه نباشـد باشد و هم مشابه بهتر استو مرد،هم مساوى 

به نکاتی توجه شود بررسى کامل این مطلب الزم است 
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قـرآن بـا کمـال صـراحت در آیـات متعـددى       : بینى اسالمى مقام زن در جهان-الف
رآن دربـاره  ق.ایمفرماید که زنان را ازجنس مردان و از سرشتى نظیر سرشت مردان آفریدهمى

همه شما را از یک پدر آفریـدیم و جفـت آن پـدر را از جـنس خـود او      «:گویدمىآدم اول
خداوند از جنس خـود شـمابراى   «:گویددرباره همه آدمیان مى).1سوره نساء آیه (»قراردادیم

). سوره نساء و سوره نحل و سوره روم(»شما همسر آفرید

مرد آفریده تر از مایهاى پستهست که زن از مایهدر قرآن از آنچه در بعضى از کتب مذهبى
اول از عضـوى از  اند که همسر آدماند و گرفتهشده و یا اینکه به زن جنبه طفیلى و چپى داده

علیهذا دراسالم نظریـه تحقیـر آمیـزى    .اعضاى طرف چپ او آفریده شده،اثر و خبرى نیست
. به زن از لحاظ سرشت و طینت وجود نداردنسبت

خدیجه برسـد،و  به پایهکمتر مردى است.تاریخ خود اسالم زنان قدیسه و عالیقدر فراواننددر
زهرا بر فرزندان خود که حضرت.رسدهیچ مردى جز پیغمبر و على به پایه حضرت زهرا نمى

در سیر من الخلق الى الحق یعنـى  اسالم.امامند و بر پیغمبران غیر از خاتم االنبیاء برترى دارد
تفاوتى که اسـالم  .زن و مرد قائل نیستت و مسافرت به سوى خدا هیچ تفاوتى میاندر حرک

قائل است در سیر من الحق الى الخلق است،دربازگشت از حق بـه سـوى مـردم و تحمـل     
. کار مناسبتر دانسته استمسؤولیت پیغامبرى است که مرد را براى این

بـراى انسـان   باد،گیـاه و حیوان،همـه  گوید زمین و آسـمان،ابر و اسالم با صراحت کامل مى
گوید هـر یـک از   مىاسالم.گوید زن براى مرد آفریده شده استاند اما هرگز نمىآفریده شده

زنـان زینـت و   ) 4(لهـن هن لباس لکم و انـتم لبـاس  : اندزن و مرد براى یکدیگر آفریده شده
رد و آفریده براى مـرد  اگر قرآن زن رامقدمه م.پوشش شما هستند و شما زینت و پوشش آنها

گرفت ولى چون اسالم از نظر تفسـیر  دانست قهرا در قوانین خود این جهت را در نظرمىمى
داند،در مقررات خاص خود دربـاره  خلقت چنین نظرى ندارد و زن را طفیلى وجودمرد نمى
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ر اسالم از نظر فکر فلسـفى و از نظـر تفسـی   آري . زن و مرد به این مطلب نظر نداشته است
. بلکه آن نظریات را مـردود شـناخته اسـت   به زن نداشته استخلقت، نظرتحقیرآمیزى نسبت

. نوبت این است که بدانیم فلسفه عدم تشابه حقوقى زن و مرد چیستاکنون

گفتیم اسالم در روابط و حقـوق خـانوادگى زن و مـرد فلسـفه     : تشابه نه و تساوى آرى )ب
گذشته مغـایرت دارد و بـا آنچـه در جهـان     رن پیش مىدر چهارده قخاصى دارد که با آنچه

گفتیم از نظر اسالم این مساله هرگز مطرح نیست که آیا زن . گذرد نیزمطابقت نداردامروز مى
در انسانیت هستند یا نه؟و آیا حقـوق خـانوادگى آنهـا بایـد ارزش     و مرد دو انسان متساوى

زن و مرد هر دو انسانند و از حقوق انسانى مساوى با یکدیگرداشته باشند یا نه؟از نظر اسالم
آنچه از نظر اسالم مطرح است این است که زن و مرد به دلیل اینکه یکى . مندندبهرهمتساوى

زن است ودیگرى مرد،در جهات زیادى مشابه یکـدیگر نیسـتند،جهان بـراى آنهـا یکجـور      
کنـد کـه   یجاب مـى نیست،خلقت و طبیعت آنها را یکنواخت نخواسته است،و همین جهت ا

ــا وضــع مشــابهى نداشــته باشــند   ــوق و تکــالیف و مجازاته در .ازلحــاظ بســیارى از حق
شود میـان زن و مـرد از لحـاظ قـوانین و مقـررات و حقـوق و       غرب،اکنون سعى مىدنیاى

وتهـاى غریـزى و طبیعـى زن و مـرد     وضع واحد و مشابهى به وجـود آورنـد و تفا  وظایف
از ایـن  .اینجاستم و سیستمهاى غربى وجود دارددرمیان نظر اسالتفاوتى که .بگیرندنادیدهرا
آنچه اکنون در کشور ما میان طرفداران حقوق اسالمى از یک طرف و طرفداران پیروى از رو

زن و مرد است نـه  سیستمهاى غربى از طرف دیگر مطرح است مساله وحدت و تشابه حقوق
مقلدان غرب بـر روى ایـن   لبى است کهیک مارك تق»تساوى حقوق«کلمه.تساوى حقوق آنها

قبل از قرن بیستم زن قانونا و عمال فاقد حقوق انسانى در اروپاى. .اندره آورد غربى چسبانیده
اى کـه در کمتـر از   در نهضت عجوالنـه .نه حقوقى مساوى با مردداشت و نه مشابه با او;بود

م و بیش حقوقى مشـابه بـا   یک قرن اخیر به نام زن وبراى زن در اروپا صورت گرفت،زن ک
مرد پیدا کرد،اما باتوجه به وضع طبیعى و احتیاجـات جسـمى و روحـى زن،هرگـز حقـوق      
مساوى با مردپیدا نکرد زیرا زن اگر بخواهد حقوقى مساوى حقوق مرد و سـعادتى مسـاوى   
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حقـوقى را از میـان بردارد،بـراى    مرد پیدا کند راه منحصرش این است کـه شـابهت  سعادت
تنها ازاین راه .ى متناسب با مرد و براى خودش حقوقى متناسب با خودش قائل شودمردحقوق

شود و زن ازسعادتى مساوى با است که وحدت و صمیمیت واقعى میان مرد و زن برقرار مى
خلوص و بدون شـائبه اغفـال و   مرد بلکه باالتر از آن برخوردار خواهد شد و مردان از روى

. مساوى و احیانا بیشتر ازخود قائل خواهند شدفریبکارى براى زنان حقوق 

اى از حقـوق  زن و مـرد عـدم تشـابه آنهـا در پـاره     الزمه عدالت و حقوق فطرى و انسـانى 
فلسفى دارد،به فلسـفه حقـوق مربـوط اسـت،به اصـلى      پس بحث ما صد در صد جنبه.است

اصل عـدل همـان   .که یکى از ارکان کالم و فقه اسالمى است» عدل«به نام اصلمربوط است
یعنى از نظـر فقـه   ;عقل و شرع را در اسالم به وجود آورده استاصلى است که قانون تطابق

کند فالن قانون باید چنین باشد شود که عدل ایجاب مىاگر ثابت-شیعهو ال اقل فقه-اسالمى
نه چنان و اگرچنان باشد ظلم است و خالف عدالت است،ناچار باید بگوییم حکم شرع هـم  

زیرا شرع اسالم طبق اصـلى کـه خـود تعلـیم داده هرگـز از محـور عـدالت و        .استمینه
بشـریت،هم بـه اخـالق نیـاز دارد و هـم بـه       . شـود فطـرى و طبیعـى خـارج نمـى    حقـوق 
هیچ کدام از حقـوق و اخـالق بـه    ;و هم به اخالقانسانیت،هم به حقوق وابسته است.حقوق

م این امتیاز بزرگ را دارا بـوده و هسـت کـه    دین مقدس اسال. تنهایى معیار انسانیت نیست
در اسالم همچنانکه گذشت و صـمیمیت  .حقوق و اخالق را توامامورد عنایت قرار داده است

شوند،آشنایى با حقوق و دفـاع از حقـوق   شمرده مى»مقدس«امورى اخالقىو نیکى به عنوان
آن اکنون وقت توضـیح شود و این داستان مفصلى دارد کهو انسانى محسوب مى»مقدس«نیز

1. نیست
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قانون ارث که در آن زن نصف مرد ارث می برد  نشان می دهد -2
اسالم مرد را برتر می داند  واین نوعی بی عدالتی است 

زمانی می شود  برتري ارث مرد نسبت به زن را نشانه برتري مرد بر : پاسخ نقضی 
نان بیشتر باشد وحال آنکـه  ،  زن دانست  که در همه موارد ارث مرد ها نسبت به ز

در موارد بسیاري زن و مرد یکسان ارث می برند و یـا زن ارث بیشـتري مـی بـرد      
پدر و مادر میـت هـردو مسـاوي ارث مـی برندکـه یـک ششـم        )الف: براي مثال  .

اگر میت یک پدر و یک دختر داشته باشدیک ششـم بـه پـدرش و پـنج     ) ب.است
ششم به دخترش می رسد 

عدالت به معناي تساوي نیست بلکه عدالت یعنی هر چیزي  در جـاي  :پاسخ حلی 
مناسب خودش قرار گیرد  ممکن است  تقسیمی عادالنه باشد اما تسـاوي رعایـت   
نشده باشد  ، در بسیاري از موارد نگاه مساوي به افراد ظلم اسـت  ، بـراي مثـال ،     

، دو لیوان شیر و بـه  مادري عادل است که که در صبحانه به فرزند ورزشکار خود  
فرزند دیگر که نیاز کمتري به انرزي دارد یک لیوان شیر دهد ، اختالف در ارث نیز 
ریشه در تفاوت هائی دارد که خداوند حکیم  آن تفاوت ها را لحاظ نموده اسـت ،   
اسالم زن را موظف به تامین نیازمندي هاي خود و خانواده نمی داند، بنابراین مـی  

هاي خود را پس انداز ویا  در هر راهی مصرف کند و رفع نیازمنـدي  تواند دارائی
هایش بر عهده شوهر است ،  از این رو  وظیفه مضاعف  مرد در تامین زنـدگی  ،  

حق وي را در مساله ارث تحت تاثیر قرار داده است 
مهریه ) الف:اسالم در روابط خانوادگی ، دو حق اقتصادي بر عهده مرد نهاده است 

نفقه و تامین مالی و نیازمندي هاي زن در ) تعیین میزان آن بر عهده زن است ب،و 
درنتیجه اگرچه در برخی موارد ارث مـرد دو  .زندگی ، آن هم متناسب با شئون وي
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برابر زن است اما همیشه زن دو برابر مرد بهره می بـرد ، زیـرا زن سـهم و دارائـی     
را نیز بپردازد و در واقع نیمی از دارائـی  خود را نگه می دارد ولی مرد باید نفقه زن

خود را صرف زن می کند پس دو برابر بودن ارث در برخی موارد ، ظلمـی بـه زن   
.نیست 

ابن ابى العوجاء مردى است که در قرن براي توضیح بیشتر حکایت تاریخی را نقل می کنیم 
آزادى آن عصـر اسـتفاده   ایـن مـرد از   . زیسته و به خدا و مذهب اعتقادنداشته استدوم مى

حتى گاهى در مسجد الحرام یا مسجد .داشتکرد و عقاید الحادى خود راهمه جا ابراز مىمى
عصـر راجـع بـه توحیـد و معـاد و اصـول اسـالم بـه بحـث          آمـد و بـا علمـاى   النبى مـى 

ما بال المراة المسکینۀ الضعیفۀ «:گفتیکى از اعتراضات اوبه اسالم همین بود،مى.پرداختمى
باید یک سهم یعنى چرا زن بیچاره که از مرد ناتوانتر است»تاخذ سهما و یاخذالرجل سهمین؟

امـام صـادق   . ببرد و مردکه تواناتر است دو سهم ببرد؟این خالف عدالت و انصـاف اسـت  
براى این است که اسالم سربازى را از عهده زن برداشته و بعالوه مهر و نفقه را بـه  این:فرمود

د الزم شمرده است و در بعضى جنایات اشتباهى کـه خویشـاوندان جـانى بایـد     نفع اوبر مر
از این رو سهم زن درارث از .با دیگران معاف استبپردازند،زن از پرداخت دیه و شرکتدیه

امام صادق صریحا وضع خاص ارثى زن را معلول مهر ونفقه و معافیـت  .مرد کمتر شده است
پرسشها از سایر ائمه دین شده است و همه آنها بـه همـین   نظیر این . از سربازى و دیه شمرد

1اندگفتهنحو پاسخ

این یک جسارت به شخصیت زنان چرا دیه زن نصف مرد است -3
نیست  
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این قانون اسالم  هیچ ربطی به جایگـاه زن ومـرد  در خلقـت یـا     -1:پاسخ نقضی 
جایگاه شخصیتی افراد کماالت روحی آنان ندارد چرا که  اگر مقدار دیه  ، نشان از
.بود دیه یک دانشمند  باید از دیه یک بی سواد بیشتر می شد

تنها زمانی می شود  زیادي دیه مرد را  ، نشـان از برتـري مـرد نسـبت بـه زن      -2
دانست  که در همه موارد اینگونه باشد ولی با مراجعه به منابع سالمی   ، مـواردي  

مثل دیه زن در کمتر از ثلث با مرد برابر .ر استیافت می شود که دیه زن و مرد براب
.است

همانطور که در پاسخ سوال قبل نیز ذکر شد عدالت واقعی یعنی قـرار  : پاسخ حلی 
دادن هر چیزي در جاي خود،   مرد به دلیـل شـرایط روحـی و تـوان بـدنی ،بایـد       

شـود از  مخارج زندگی را تامین کند و از دیدگاه اسالم نان آور خانه شـناخته مـی   
منبـع در آمـد خـانواده نیـز  از بـین مـی رود  و زن و       ،این رو با از بین رفتن مرد 

بیشـتر بـودن دیـه مـرد  ، امتیـازي      از این رو ،فرزندان اودر مضیقه قرار می گیرند 
است که اسالم بخاطر احتیاج بیشتر شامل همسر  مقتول نموده است بعبارت دیگـر  

زنان است ،چرا که پول را زن وفرزند آن مرد دریافت دو برابر بودن دیه مرد به نفع
می کند برعکس  در جائی که خانم منزل از بین می رود  در غالب مـوارد خـانواده   
از لحاظ مالی دچار مشکلی نمی گردد و مرد عزادار احتاج چندانی نسبت به امـوال  

مـی  همسر فوت شـده اش  نـدارد  از ایـن رو  دیـه کمتـري بـه مـرد و فرزنـدان         
بعبارت دیگر دیه بر اساس ضایعه اقتصادي که به خانواده می رسـد پرداخـت   .رسد

می گرددو در مقابل ضایعه روحی ویا نشان خاصی  نیست ، البته در موارد نـادري  
که زنی نان آور خانواده باشد و با فوت پدر خانواده دچار مشکل گردد  بیت المال 

.باید این مشکل معیشت را جبران کند
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مسائل ازدواج و زنان،اسالم 
یعنـی دختـر حـق    ؟ پدر نیز شرط استازدواج دختر اجازه در چرا-1

؟انتخاب دلخواه خود را ندارد 
پسر و دختر هر دو از نظـر اقتصـادى اسـتقالل    : از نظر اسالم چند چیز مسلم است

وه رشید باشـند یعنـى از   هر یک از دختر و پسر اگر بالغ وعاقل باشند و بعال.دارند
باشند که بتوانند شخصا مال خود را حفظ نظر اجتماعى آن اندازه رشد فکرى داشته

پدر یا مادر یا شوهر .و نگهدارى کنند،ثروت آنها را باید دراختیار خودشان قرار داد
.یا برادر و یا کس دیگر حق نظارت ودخالت ندارد

پسران اگـر بـه سـن بلـوغ برسـند و      .تمطلب مسلم دیگر مربوط به امر ازدواج اس
امـا  .واجدعقل و رشد باشند،خود اختیاردار خود هستند و کسى حق دخالت نـدارد 

دختر اگر یک بار شوهر کرده است و اکنون بیوه است،قطعا از لحاظ اینکه : دختران
و اگر دوشیزه است و اولـین بـار   ;دخالت در کار او ندارد مانند پسر استکسى حق
خواهد با مردى پیمان زناشویى ببندد چطور؟ مىاست که

تواند بدون میل و رضـاى او،او را بـه   در اینکه پدر اختیاردار مطلق او نیست و نمى
چنانکه دیـدیم پیغمبـر اکـرم    .خواهد شوهر بدهد حرفى نیستهرکس که دلش مى

صریحادر جواب دخترى که پدرش بـدون اطـالع و نظـر او،او را شـوهر داده بـود      
اختالفى که میان فقها هسـت  .توانى با دیگرى ازدواج کنىنیستى مىاگر مایل:فرمود
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دارند بدون آنکه موافقت پدران را جلـب  که آیا دوشیزگان حق این جهت استدر 
1ست؟ شرط صحت ازدواج آنها کنند ازدواج کنند و یاموافقت پدر به 

باازدواج ن جهت از موافقتالبته یک مطلب دیگر نیز مسلم و قطعى است که اگر پدران بدو
اتفـاق همـه   بـه -شود و دختران در این صـورت دختران خود امتناع کنند،حق آنها ساقط مى

. در انتخاب شوهر آزادى مطلق دارند-فقهاى اسالم

فلسفه اینکه دوشیزگان الزم است بدون موافقت پدران بـامردى ازدواج  :فلسفه اجازه پدر  
تر قاصر شناخته شده و از لحاظ رشداجتماعى کمتر از مـرد  نکنند،ناشى از این نیست که دخ

بیوه و دوشیزه که بیوه شـانزده  بود،چه فرقى است میاناگر به این جهت.به حساب آمده است
بعالوه،اگـر  .طبق ایـن قـول نیـاز دارد   ساله نیازى به موافقت پدر ندارد و دوشیزه هجده ساله

ر است،چرا اسالم به دختر بالغ رشـید اسـتقالل   دختر از نظر اسالم در اداره کار خودش قاص
او را صحیح و مستغنى از موافقت پـدر یـا   اقتصادى داده است و معامالت چند صد میلیونى

دیگرى دارد که گذشته از جنبه ادلـه فقهـى،از ایـن    داند؟این مطلب فلسفهبرادر یا شوهر مى
ایـن مطلـب بـه    . ید آفرین گفـت نویسندگان قانون مدنى باتوان چشم پوشید و بهفلسفه نمى

اى ازروانشناسـى زن و مـرد   قصور و عدم رشد عقلى و فکرى زن مربوط نیسـت،به گوشـه  
طـرف و بـه خـوش بـاورى زن     گرى مرد از یکبه حس شکارچىمربوط است،مربوط است

آنچه مرد .مرد بنده شهوت است و زن اسیر محبت. به وفا و صداقت مرد از طرف دیگرنسبت
آوردشهوت است، و زن به اعتراف روانشناسان صـبر و اسـتقامتش   اند و از پا درمىلغزرا مى

ن      آئینـه ز -حقـوق زن در اسـالم  شـهدي مطهـري    -زن در آئینه جمال و جالل   آیه اهللا جوادي آملـی :  منابع جهت مطالعه بیشتر10
مقام معظم رهبري 

7پرسش و پاسخ دانشجوئی   ج-جایگاه بانوان در اسالم   آبه اهللا نوري همدانی 
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کنـد  آورد و اسیر مـى اما آن چیزى که زن را از پا در مى.در مقابل شهوت از مردبیشتر است
خـوش بـاورى زن در   .محبت و صفا و وفا و عشق از دهان مـردى بشـنود  این است که نغمه

اش نخـورده  زه است و هنـوز صـابون مـردان بـه جامـه     زن مادامى که دوشی. همین جاست
.کندباور مىهاى محبت مردان را به سهولتاست،زمزمه

. کرده استرسول اکرم،آن روانشناس خدایى،این حقیقت را چهارده قرن پیش به وضوح بیان
» .رودهرگز از دل زن بیرون نمى»تو را دوست دارم«:سخن مرد به زن«: فرمایدمى

عزیــزم از عشــق «دام.کننــدکارچى از ایــن احســاس زن همــواره اســتفاده مــىمــردان شــ
اینجاسـت  . اى ندارند بهترین دامهاستبراى شکار دخترانى که درباره مردان تجربه»میرمتومى

که از احساسات مردان بهترآگاه اسـت و پـدران   -که الزم است دختر مرد ناآزموده،با پدرش
خواهند مشورت کند و لزوما موافقت ران خیر و سعادت مىجز در شرایط استثنایى براى دخت

. او را جلب کند

خود را روى شانه او حمایتدر اینجا قانون به هیچ وجه زن را تحقیر نکرده است،بلکه دست
موافقت پدران یا مـادران  اگر پسران ادعا کنند که چرا قانون ما را ملزم به جلب.گذاشته است

به لزوم جلب موافقـت پـدران   منطق نیست که کسى به نام دختراننکرده است،آنقدر دور از
1.اعتراض کند

آیا رسم مهریه که مورد تایید اسالم هم هست نوعی خرید وفروش -2
زن نیست  ؟

92شهید مطهري  ص-نظام حقوق زن در اسالم--1
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این اشکال زمانی قابل طرح است  که داماد در مقابل ازدواج بـا دختـر ایـن    :پاسخ اجمالی 
ریه به عنوان پیشکشی وهدیه به خود دختر داده مـی  پول را به پدر دختر دهد وحال آنکه مه

شود 

زیسـته و زنـدگى   گویند در ادوار ماقبل تاریخ که بشر به حال توحش مىمى:پاسخ تفصیلی 
جوانـان  . شده استاى داشته،به علل نامعلومى ازدواج با همخون جایز شمرده نمىقبیلهشکل

اند از قبیله دیگر براى خـود همسـر و معشـوقه    اند،ناچار بودهقبیله که خواستار ازدواج بوده
ها مـرد  در آن دوره.اندرفتهاز این رو براى انتخاب همسر به میان قبایل دیگرمى. انتخاب کنند

دانسته کـه آمیـزش او بـا زن در    نمىیعنى;به نقش خویش در تولید فرزند واقف نبوده است
شناخته نه به عنوان فرزندان سر خود مىفرزندان را به عنوان فرزندهم.تولید فرزند مؤثر است

توانسته علـت ایـن شـباهت را    کرده نمىبا اینکه شباهت فرزندان را با خوداحساس مى.خود
اند نه فرزند مرد،و نسب از طریق مـادران  دانستهقهرا فرزندان نیز خود رافرزند زن مى.بفهمد

اند و پس از آمدهبه حساب مىمردان موجودات عقیم و نازا.شد نه ازطریق پدرانشناخته مى
-با او و به نیروى بـدنى او نیازمنـد اسـت   که زن فقط به رفاقت-عنوان یک طفیلىازدواج به

دیرى نپاییـد کـه   . اندنامیده»مادر شاهى«این دوره را دوره.برده استدرمیان قبیله زن بسر مى
از این .فرزند شناختاصلى مرد به نقش خویش در تولید فرزند واقف شد و خود را صاحب

پـدر  «گرفت و بـه اصـطالح دوره  خانواده را به عهدهوقت زن را تابع خود ساخت و ریاست
شد و مرد ناچار بود از در این دوره نیز ازدواج با همخون جایز شمرده نمى. آغاز شد»شاهى
حالت موارهو چون ه.قبیله دیگر براى خود همسر انتخاب کند و به میان قبیله خود بیاوردمیان

جنـگ و تصــادم میـان قبایــل حکمفرمـا بود،انتخــاب همسـر از راه ربــودن دخترصــورت     
تـدریجا صـلح   . ربودیعنى جوان دختر مورد نظر خویش را از میان قبیله دیگر مى;گرفتمى

در ایـن  .آمیز داشته باشندمسالمتتوانستند همزیستىجاى جنگ را گرفت و قبایل مختلف مى
دختـر مـورد نظـر خـویش را بـه چنـگ       ن منسوخ شد و مرد براى اینکهدوره رسم ربودن ز

کـرد و پـدر زن   شد و مدتى براى او کار مىمىبه میان قبیله دختر،اجیر پدر زنرفتآورد،مى
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داد و او آن دختر را بـه میـان قبیلـه خـویش     او مىدر ازاى خدمت داماد،دختر خویش را به
ن وقت مرد دریافت که بـه جـاى اینکـه سـالها بـراى      در ای.تا اینکه ثروت زیاد شد. بردمى

. پدرعروس کار کند،بهتر این است که یکجا هدیه الیقى تقدیم او کند و دختر را از او بگیرد
روى این حساب در مراحـل اولیـه،مرد بـه عنـوان     . پیدا شد»مهر«این کار را کرد و از اینجا

یـن دوره زن بـر مـرد حکومـت     در ا.کرده وخدمتکار زن بـوده اسـت  طفیلى زن زندگى مى
ربـوده  به دست مرد افتاد،مرد زن را از قبیله دیگر مىدر مرحله بعدکه حکومت.کرده استمى

رفتـه و سـالها   مرد براى اینکه زن را به چنگ آورد به خانه پدر زن مـى در مرحله سوم.است
ـ »پیشـکش «در مرحله چهارم مرد مبلغى به عنـوان .کرده استبراى او کار مى دیم پـدر زن  تق

گوینـد مـرد از آن وقتـى کـه     مـى .است و رسم مهر از اینجا ناشـى شـده اسـت   کردهمى
را تاسـیس نمـود،زن را در   »پـدر شـاهى  «را ساقط کرد و سیستم»مادرشاهى«سیستم

حکم برده و الاقل در حکم اجیر و مزدورخویش قرار داد و بـه او بـه چشـم یـک     
کرد،بـه زن اسـتقالل   داد نگاه مىمىنیز تسکینابزار اقتصادى که احیانا شهوت او را 

محصول کارها وزحمات زن متعلق بـه دیگـرى یعنـى    .داداجتماعى و اقتصادى نمى
به اراده خودشوهر انتخاب کند و به اراده خـود و  زن حق نداشت.پدر یا شوهر بود

براى خود فعالیت اقتصادى و مالى داشته باشد،ودر حقیقت پولى که مرد به عنـوان 
است در مقابل بهره اقتصادى بوده کردهداده و مخارجى که به عنوان نفقه مىمهر مى

. برده استکه از زن در ایام زناشویى مى

مرحله پنجمى هم هست که جامعـه شناسـان و اظهـار نظـر     :مهر در نظام حقوقى اسـالم  
تقـدیم  »یشکشـى پ«در این مرحله مرد هنگام ازدواج یـک . کنندمىکنندگان درباره آن سکوت

زن در عین اینکـه از مـرد   .کند وهیچ یک از والدین حقى به آن پیشکشى ندارندخود زن مى
اوال بـه اراده  .کنـد دارد،استقالل اجتماعى و اقتصادى خود را حفظ مـى دریافت مىپیشکشى

ثانیـا در مـدتى کـه در خانـه پـدر      .کند نـه بـه اراده پـدر یـا بـرادر     خودشوهر انتخاب مى
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ــت،همچن ــى  اس ــوهر م ــه ش ــه خان ــه ب ــدتى ک ــه  ین در م ــدارد او را ب ــق ن ــى ح رود کس
محصول کار و زحمتش به خودش تعلق دارد نه به دیگرى .خودبگمارد و استثمار کندخدمت

بـردارى از  مـرد از لحـاظ بهـره   . و درمعامالت حقوقى خود احتیاجى به قیمومت مرد ندارد
مند شـود و مکلـف اسـت مـادامى کـه      زن،فقط حق دارد در ایام زناشویى از وصال اوبهره

شـود،زندگى او را در حـدود امکانـات خـود     مندمىزناشویى ادامه دارد و از وصال زن بهره
این مرحله همان است که اسالم آن را پذیرفته و زناشـویى را بـر ایـن اسـاس     . تامین نماید

دارد خود زن تعلـق در قرآن کریم آیات زیادى هست درباره اینکه مهر زن به .نهاده استبنیان
بشـود و در  دار تامین مخارج زنـدگى زن مرد باید در تمام مدت زناشویى عهده.نه به دیگرى

تعلق دارد نه بـه  کند و نتیجه کار او،به شخص خودشعین حال درآمدى که زن تحصیل مى
). پدر یا شوهر(دیگرى

اى اسـت کـه در مـتن    نـه به عقیده ما پدید آمدن مهر نتیجه تدبیر ماهرا:فلسفه حقیقى مهر 
مهر . خلقت وآفرینش براى تعدیل روابط زن و مرد و پیوند آنها به یکدیگر به کار رفته است

مغـایر نقـش   از آنجا پیدا شده که در متن خلقت نقش هر یک از زن و مرد در مسـاله عشـق  
گوینـد قـانون عشـق و   دهنـد،مى عرفا این قانون را به سراسر هستى سرایت مى.دیگرى است

کند با ایـن خصوصـیت کـه    مىجذب و انجذاب بر سراسر موجودات و مخلوقات حکومت
خاصـى را بایـد ایفـا کنـد     موجودات و مخلوقـات از لحـاظ اینکـه هـر موجـودى وظیفـه      

فخر الدین عراقى،شـاعر  . استسوز در یک جا و ساز در جاى دیگر قرار داده شده;متفاوتند
که چه ساز است کز زخمه آن نه فلک اندر تک و ساز طرب عشق که داند : گویدمعروف مى

تاز است رازى است در این پرده گر آن را بشناسى دانى که حقیقت ز چه در بند مجاز است 
در به جایى و بـه یـک جـاى نیـاز اسـت     عشق است که هر دم به دگر رنگ درآید ناز است

اسـت  صورت عاشق چه در آید همه سوز است در کسوت معشـوق چـه آیـد همـه سـاز     
مـرد از زن  در روایات اسالمى وارد شده کـه .تر استمرد از زن شهوانى:گوینددانشمندان مى

توانـاتر و خـوددارتر   بلکه بر عکس است،لکن زن از مرد در مقابـل شـهوت  تر نیستشهوانى
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تر به هر حال مرد درمقابل غریزه از زن ناتوان.نتیجه هر دو سخن یکى است.آفریده شده است
دنبال مـرد نـرود و زود تسـلیم او    خصوصیت همواره به زن فرصت داده است کهاین. است

نشود و بر عکس،مرد را وادار کرده است که به زن اظهارنیاز کند و بـراى جلـب رضـاى او    
رضـاى او و بـه احتـرام موافقـت او     یکى از آن اقدامات این بوده که براى جلـب .اقدام کند

ا افراد جنس نر همیشه براى تصاحب جنس ماده با یکدیگر چر. کرده استاى نثار او مىهدیه
اند اما هرگز افراد جنس ماده بـراى  پرداختهاندو به جنگ و ستیز با یکدیگر مىکردهرقابت مى
اند؟براى اینکـه نقـش جـنس نـر و جـنس مـاده       جنس نر حرص و ولع نشان ندادهتصاحب

مـاده  ا داشته نه جنس ماده،و جـنس جنس نر همواره حالت و نقش متقاضى ر.نبوده استیکى
نیـازى و  بـى رفته است،همواره از خود نـوعى هرگز با حرص و ولع جنس نر به دنبال او نمى

. داده استاستغنا نشان مى

قرآن کریم مهر را به صورتى که در مرحلـه پـنجم گفتـیم ابـداع و اختـراع      : مهر در قرآن 
ارى که قرآن کرد این بود مهر را به حالـت  ک.نکرد،زیرامهر به این صورت ابداع خلقت است

و اتوا النساء صدقاتهن : گویدنظیرى مىبىقرآن کریم با لطایف و ظرافت. آن برگردانیدفطرى
و عطیـه  )نه به پدران یا برادران آنهـا (یعنى کابین زنان را که به خود آنها تعلق دارد) 1(نحلۀ 

قرآن کریم در این جمله کوتـاه بـه   . دهیدوپیشکشى است از جانب شما به آنها،به خودشان ب
یـاد کـرده اسـت نـه بـا      )به ضـم دال (»صدقه«اوال با نام: سه نکته اساسى اشاره کرده است

شود که نشانه به مهر صداق یا صدقه گفته مىاست و بدان جهتصدقه از ماده صدق.»مهر«نام
ایـن نکتـه تصـریح    بعضى مفسرین مانند صـاحب کشـاف بـه    .مرد استراستین بودن عالقه

بنا به گفتـه راغـب اصـفهانى در مفـردات غریـب القـرآن علـت اینکـه         همچنانکه;اندکرده
دیگر اینکه بـا ملحـق   .اند این است که نشانه صدق ایمان استراصدقه گفته)بفتح دال(صدقه

خواهد بفرماید که مهریه به خود زن تعلـق دارد نـه پـدر و    به این کلمه مى)هن(کردن ضمیر
ــادر ــت  م;م ــه او نیس ــان دادن ب ــیر دادن و ن ــردن و ش ــزرگ ک ــزد ب ــا .هرم ــه ب ــوم اینک س
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کند که مهر هیچ عنوانى جز عنوان تقدیمى و پیشکشى و عطیه و کامالتصریح مى»نحله«کلمه
1. نداردهدیه

قانون اجباري نفقه وجیره دادن مرد به زن  در اسالم  به نوعی مرد -3
نه اي از زن در ذهـن مـردان   را بر زن مسلط می کند و تصویر حقیرا

ایجاد خواهد کرد

در قوانین اسالمى،نفقه نیز مانند مهر وضع مخصوص به خوددارد و نباید با آنچـه  
گذرد یکى دانست اگر اسـالم بـه مـرد حـق     گذشته یا مىدر دنیاى غیر اسالمى مى

خود بگمارد و محصول کار وزحمت و بـاالخره ثروتـى   داد که زن را در خدمتمى
مرد به زن روشـن بـود   کند مال خود بداند،علت و فلسفه نفقه دادنکه زن تولید مى

بـردارى اقتصـادى   زیرا واضح است اگر انسان،حیوان یا انسان دیگرى را مورد بهره
اگرگاریچى به اسب خـود  .قرار دهد ناچار است مخارج زندگى او را نیز تامین کند

اما اسالم چنین حقى براى مـرد  . کندمىکاه و جو ندهد آن اسب براى او بارکشى ن
ثروت کند و بـه مـرد حـق نـداده در     به زن حق داد مالک شود،تحصیل;قائل نیست

بر مرد الزم دانسته که بودجـه  و در عین حال;ثروتى که به او تعلق دارد تصرف کند
خانواده را تامین کند،مخارج زن و فرزنـدان و نـوکر وکلفـت و مسـکن و غیـره را      

226همان ص-1
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هاى ما به هیچ وجه حاضر نیستند ، چرا و به چه علتى؟ متاسفانه غرب مآببپردازد
گذارند و عـین انتقـاداتى   چشمها را به روى هم مى;اى فکرکننددرباره این امور ذره

و البتـه آن انتقـادات صـحیح    -کنندرا که غربیان بر سیستمهاى حقوقى خودشان مى
واقعا اگر کسى بگوید . کنندر مىحقوقى اسالمى ذکاینها در مورد سیستم-هم هست

خوارى ونشانه بردگـى زن نبـوده   نفقه زن در غرب تا قرن نوزدهم چیزى جز جیره
است راست گفته است،زیرا وقتى که زن موظف باشد مجانـا زنـدگى مـرد را اداره    

اى اسـت  شوداز نوع جیـره اى که به او داده مىکند و حق مالکیت نداشته باشد،نفقه
امـا اگـر قـانون    . شـود اى است که به حیوانات بارکش داده مىیا علوفهکه به اسیر 

یـک وظیفـه   بخصوصى در جهان پیدا شود که اداره داخله زندگى مرد را به عنـوان 
اقتصـادى  الزم از دوش زن بردارد و به او حـق تحصـیل ثـروت و اسـتقالل کامـل     

،ناچارفلسـفه  بدهد،در عین حال او را از شرکت در بودجـه خـانوادگى معـاف کند   
ایـن  بعبـارت دیگـر   .1دیگرى در نظر گرفته و باید در اطراف آن فلسفه تامل کـرد 

قانون اسالم یک دفاع جدي از حقوق زنان در برابر سوء اسـتفاده کننـدگان از    
زن است ونباید رفتار بد برخی مسلمانان  را به پاي اسالم نوشت 

ست؟ نیمردان براى تامین هوسرانىازدواج موقتقانون آیا-4

توان تردیدکرد که ادیان آسمانى عموما در هر چیزى اگر بشود تردید کرد،در این جهت نمى.
اند،تا آنجا که درمیـان پیـروان غالـب ادیـان تـرك      بر ضد هوسرانى و هوا پرستى قیام کرده

یکى از اصول واضـح  . شاقه درآمده استهوسرانى و هوا پرستى به صورت تحمل ریاضتهاى
هواپرستى را در ردیف بت پرستى قـرار  قرآن کریم.لم اسالم مبارزه با هوا پرستى استو مس

هدفش این است که زنـان گونـاگون را مـورد    یعنى کسى که»ذواق«در اسالم آدم.داده است
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امتیـاز اسـالم از   . قرار دهد،ملعون ومبغوض خداوند معرفى شده اسـت »چشش«کامجویى و
شمارد،نه اینکه هواپرستى که ریاضت و رهبانیت را مردودمىبرخى شرایع دیگر به این است

باید در حدود اقتضاء و )اعم ازجنسى و غیره(از نظر اسالم تمام غرایز.داندرا جایز و مباح مى
دهد که انسان آتش غرایـز را دامـن   اجازه نمىاما اسالم.احتیاج طبیعت اشباع و ارضاء گردد

از این رو اگر چیزى رنگ هـوا  .یان ناپذیر روحى درآوردپابزند و آنها را به شکل یک عطش
. به خود بگیرد،کافى است که بدانیم مطابق منظـور اسـالم نیسـت   عدالتىپرستى یا ظلم و بى

عیاشـى و  قانون ازدواج موقت این نبـوده اسـت کـه وسـیله    ازجاى تردید نیست که هدف 
زن و یـک عـده   رى براى یـک حرمسراسازى براى مردم هوا پرست و وسیله بدبختى و دربد

شده تشویق و ترغیب فراوانى که از طرف ائمه دین به امر ازدواج موقت. کودك فراهم سازد
که در پاسخ به سوال بعد ذکر خواهد شد است،فلسفه خاصى دارد 

؟آیاازدواج موقت یک توهین به شخصیت زن نیست -5

دواج کامال با یکدیگر تفاوت دارددر این دو نوع ازاست واصل اولی در اسالم ازدواج دائم 
ولی در ازداج موقت سخن از لذت 1ازدواج دائم بحث محبت ورسیدن به آرامش روانیست

ازدواج دائم مسؤولیت و تکلیف بیشترى بـراى زوجـین   2جنسی وآرام بخشی موقتی است  
طبیعـى کـه   توان یافـت کـه از اول بلـوغ    به همین دلیل پسر یا دخترى را نمى.کندتولیدمى

خاصـیت عصـر جدیـد ایـن اسـت      .گیرد آماده ازدواج دائم باشـد فشار غریزه قرار مىتحت

وا بها و جعلَ بینَکُم مودةً و رحمۀً إِنَّ فی لتألف: و منْ آیاته أَنْ خَلَقَ لَکُم منْ أَنْفُسکُم أَزواجاً لتَسکُنُوا إِلَیها. (1
21روم ) .ذلک لَآیات لقَومٍ یتَفَکَّرُونَ

24نسا )فَما استَمتَعتُم بِه منْهنَّ فَآتُوهنَّ أُجورهنَّ فَرِیضَۀ(2
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اگـردر  .فاصله بلوغ طبیعى را با بلوغ اجتماعى و قدرت تشکیل عائله زیادتر کـرده اسـت  که
دوران ساده قدیم یک پسر بچه در سنین اوایل بلوغ طبیعى از عهده شغلى که تا آخرعمر بـه  

پسـر موفـق در   یک.آمد، در دوران جدید ابدا امکان پذیر نیستشد برمىته مىعهده او گذاش
دوران تحصیل که دبستان و دبیرستان و دانشگاه را بدون تاخیر و ردشـدن در امتحـان آخـر    

گردد و از این بـه  فارغ التحصیل مىسالگى25سال و یا در کنکور دانشگاه گذرانده باشد،در 
کشد تا بتواند سر و سـامان  قطعا سه چهارسال هم طول مى.ه باشدتواند درآمدى داشتبعد مى

یک دختـر موفـق کـه    همچنین است.ازدواج دائم گرددمختصرى براى خود تهیه کند و آماده
. کندخواهد طىدوران تحصیل را مى

شما اگر امروز یک پسر محصل هجده ساله را که شور جنسى او به اوج خودرسـیده اسـت   
عمـال  .یک دخترمحصل شانزده سـاله همچنین است.خندندج بکنید،به شما مىتکلیف به ازدوا

کـه  -یک زنـدگى را بروند و مسؤولیتممکن نیست این طبقه در این سن زیر بار ازدواج دائم
. بپذیرند-کندشان ایجاد مىبه فرزندان آیندهبه یکدیگر ونسبتوظایف زیادى براى آنها نسبت

آیا با این حال،با طبیعت و غریـزه چـه   :نسى یا ازدواج موقت؟یا کمونیسم جرهبانیت موقت
به خاطر اینکه وضع زندگى ما در دنیـاى امـروز اجـازه    حاضر سترفتارى بکنیم؟آیا طبیعت

شانزده سالگى و هجده سالگى ازدواج کنیم دوران بلـوغ را بـه تـاخیر    دهد که در سنیننمى
بـردارد؟ آیـا جوانـان    ه جنسى از سـر مـا دسـت   ایم غریزبیندازد و تا مافارغ التحصیل نشده

تحت فشار و ریاضت قـرار  را طى کنند و خود را سخت»رهبانیت موقت«حاضرند یک دوره
دهند تا زمانى که امکانات ازدواج دائم پیدا شود؟فرضاجوانى حاضر گردد رهبانیت موقت را 

ـ    بپذیرد،آیا طبیعت اکى کـه در اثـر   حاضر است از ایجـادعوارض روانـى سـهمگین و خطرن
شود و روانکاوى امـروز از روى آنهـا پـرده برداشـته     ممانعت از اعمال غریزه جنسى پیدامى

یا اینکه جوانان را به حال خود رها کنیم و :مانداست صرف نظر کند؟ دو راه بیشتر باقى نمى
به یک پسر اجازه دهیم از صدها دختر کـام برگیـرد،و بـه یـک دختـر      ;خود نیاوریمبه روى
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دهیم با دهها پسر رابطه نامشروع داشته باشـد و چنـدین بـار سـقط جنـین کنـد،یعنى       اجازه
اعالمیـه  ایـم،روح اجازه داده»متساویا«و چون به پسر و دختر;عمالکمونیسم جنسى را بپذیریم

ایـم، زیـرا روح اعالمیـه حقـوق بشـر از نظربسـیارى از       حقوق بشر را از خود شـاد کـرده  
به جهنم دره هم سـقوط کننـددوش بـه دوش    ه زن و مرد اگر بناستفکران این است ککوته

آیا اینچنین پسران و دخترانى بـا  . سقوط کنند»متساویا«یکدیگر و بازو به بازوى هم و باالخره
چنین روابط فراوان و بیحـدى در دوران تحصـیل،پس از ازدواج دائـم مـرد زنـدگى و زن      

ازدواج موقت در درجه اول زن را .و آزاد استخانواده خواهند بود؟ راه دوم ازدواج موقت
بـدیهى اسـت کـه محـدود شـدن زن      .کند که در آن واحد زوجه دو نفـر نباشـد  محدودمى

وقتى که هر زنى به مـرد معینـى اختصـاص    .محدود شدن مرد نیز خواه ناخواه هستمستلزم
ـ   پیداکند قهرا هر مردى هم به زن معینى اختصاص پیـدا مـى   ک طـرف  کنـد،مگر آنکـه از ی

گذراننـد بـدون   بدین ترتیب پسـر و دختـر دوران تحصـیل خـود را مـى     .عددبیشترى باشند
رهبانیــت موقــت و عــوارض آن را تحمــل کــرده باشــند و بــدون آنکــه در ورطــه  آنکــه

.جنسى افتاده باشندکمونیسم

که خیال دارنـد بـا هـم بـه طـور دائـم ازدواج کننـد و        دختر وپسري : ازدواج آزمایشى
به با هماهنگی ونظارت خانواده ها یشان به یکدیگر اطمینان کامل پیدا کنند،اند نسبتتهنتوانس

اگر اطمینان کامل به یکدیگر پیدا کردند ;مدت موقتى با هم ازدواج کنندعنوان آزمایشى براى
.شونددهندو اگر نه از هم جدا مىادامه مى

اشـکال اساسـى در   (و مـی گویـد    دانشمندان غربی دیگر ي نقل می کنـد  لیندزىراسل از 
لحـاظ  ضرورت پول فقط از لحاظ اطفال احتمالى نیست،بلکه از ایـن .فقدان پول استازدواج

گیرد که جوانـان  مىو به این ترتیب نتیجه.است که تامین معیشت از جانب زن برازنده نیست
اوال منظور :ت استعادى متفاوباید مبادرت به ازدواج رفاقتى کنند که از سه لحاظ با ازدواج

جوان فرزنـدى نیـاورده و حاملـه نشـده     ثانیا مادام که زن.از ازدواج تولید نسل نخواهد بود
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ثالثا زن در صورت طالق مستحق کمـک خرجـى   . طالق با رضایت طرفین میسر خواهد بود
هیچ تردیدى در مؤثر بودن پیشنهادات لینـدزى نـدارم و اگـر    من...براى خوراك خواهد بود

آنچـه لینـدزى و راسـل آن    ).کـرد تاثیر زیادى در بهبود اخالق مـى پذیرفتآن را مىقانون
اسالمى انـدك فرقـى دارد امـا حکایـت     نامند گر چه با ازدواج موقتمى»ازدواج رفاقتى«را

اند که تنها ازدواج دائم و عادى بردهنکته پىکند که متفکرانى مانند لیندزى و راسل به اینمى
. احتیاجات اجتماع نیستوافى به همه

بـه تنهـایى   مشخصات قانون ازدواج موقت و ضرورت وجود آن و عدم کفایت ازدواج دائم
اکنـون  .براى رفع احتیاجات بشـرى بـاالخص در عصـر حاضـر،مورد بررسـى قرارگرفـت      

موقت چه زیانهایى ممکن خواهیم به اصطالح آن طرف سکه را مطالعه کنیم،ببینیم ازدواجمى
: خواهم مطلبى را تذکردهممقدمتا مى.بر داشته باشداست در 

تحفـه  «مهرى است واگر یکاست این اندازه مورد بى»میراث شرقى«البته این قانون چون یک
قطعا اگر این قانون از مغـرب زمـین آمـده بـودامروز کنفرانسـها و      .بود این طور نبود»غربى

ازدواج دائم باشرایط نیمه دوم قرن بیستم شود که منحصر کردن ازدواج بهسمینارها داده مى
خواهد آزاد رود،نسل امروز مىنمىکند،نسل امروز زیر بار اینهمه قیود ازدواج دائمتطبیق نمى

باشد و آزاد زندگى کند و جز زیر بار ازدواج آزادکـه همـه قیـود و حـدودش را شخصـا      
... رودانتخاب و اختیار کرده باشدنمى

اى نون که این زمزمه از غرب بلند شده و کسانى امثال برتراندراسل مسالهو به همین دلیل اک
بیش از آن اندازه که اسالم شود کهکنند،پیش بینى مىپیشنهاد مى»ازدواج رفاقتى«تحت عنوان

سر بگـذارد و مـادر آینـده مجبـور بشـویم از      خواسته استقبال شود و ازدواج دائم را پشت
. غ کنیمازدواج دائم دفاع و تبلی
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ذکـر شـده از ایـن قـرار     ازدواج موقت معایب و مفاسدى که براى :آفات ازدواج موقت 
بندند بایدخود را زوجین از اول که پیمان زناشویى مى.پایه ازدواج باید بر دوام باشد.1: است

از ایـن رو  .براى همیشه متعلق به یکدیگر بدانند و تصور جدایى در مخیله آنهـا خطورنکنـد  
اینکه پایه ازدواج بایـد بـر دوام   . تواند پیمان استوارى میان زوجین باشدموقت نمىازدواج

باشد،بسیار مطلب درستى است ولى این ایرادوقتى وارد است که بخواهیم ازدواج موقـت را  
بدون شک هنگـامى کـه طـرفین    . را منسوخ نماییمجانشین ازدواج دائم کنیم و ازدواج دائم

انـد و تصـمیم دارنـد    به یکدیگر پیدا کردههستند و اطمینان کامل نسبتقادر به ازدواج دائم 
ازدواج موقت از آن جهـت  . بندندازدواج دائم مىبراى همیشه متعلق به یکدیگر باشند پیمان

است که در همه شرایط و احوال رفـع  تشریع شده است که ازدواج دائم به تنهایى قادر نبوده
مستلزم این بـوده اسـت کـه افـراد یـا بـه       ار به ازدواج دائماحتیاجات بشر را بکند و انحص

بدیهى است که هیچ . کمونیسم جنسى غرق شوندرهبانیت موقت مکلف گردند و یا در ورطه
خود را با یـک  یک زناشویى دائم و همیشگى فراهم استپسر یا دخترى آنجا که برایش زمینه

که شیعه مـذهب  -زنان و دختران ایرانىازدواج موقت از طرف.2. کندامر موقتى سرگرم نمى
پـس افکـار عمـومى    .انـد باشنداستقبال نشده است و آن را نوعى تحقیر براى خود دانستهمى

جواب این است که اوال منفوریت متعه در میان زنـان  . کندخودمردم شیعه نیز آن را طرد مى
اند و قانون باید جلو آنهـا  است که مردان هوسران در این زمینه کردههایىمولود سوء استفاده

بـه  ثانیا انتظار اینکه ازدواج موقـت .خواهیم کردها بحثرا بگیرد و مادرباره این سوء استفاده
در صـورتى کـه فلسـفه ازدواج موقـت عـدم آمـادگى یـا        -ازدواج دائم استقبال شوداندازه
بـر  . 3. اسـت انتظار بیجـا و غلطـى   -امکان طرفین یا یک طرف براى ازدواج دائم استعدم

خالف حیثیت و احترام زن است،زیرا نـوعى کرایـه دادن آدم وجـواز شـرعى آدم فروشـى      
گیرد وجود خـود را  از مردى مىخالف حیثیت انسانى زن است که در مقابل وجهى که;است

با مشخصـاتى کـه   اوال ازدواج موقت.تر استاین ایراد از همه عجیب. در اختیار او قرار دهد
گفتیم،چـه ربطـى بـه اجـاره و کرایـه دارد و آیـا محـدودیت مـدت ازدواج         پیشدر مقاله
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شود که از صورت ازدواج خارج و شـکل اجـاره و کرایـه بـه خـود بگیرد؟آیـا       مىموجب
حتما باید مهر معین و قطعى داشته باشد کرایه و اجاره است؟که اگر بدون مهـر بـود و   چون

را باز یافتـه اسـت؟ما دربـاره مسـاله مهـر      مرد چیزى نثار زن نکرد،زن حیثیت انسانى خود
اند و قانون مدنى نیز بـر همـان اسـاس    از قضا فقها تصریح کرده. خواهیم کردجداگانه بحث

کرده است که ازدواج موقت و ازدواج دائم از لحاظ ماهیت قرارداد هـیچ  مواد خود را تنظیم
جنـد و هـر دو بایـد بـا الفـاظ      هـر دو ازدوا ;گونه تفاوتى باهم ندارند و نباید داشته باشـند 

هـاى مخصـوص اجـاره و    ازدواج صورت بگیرند و اگر نکاح منقطع را بـا صـیغه  مخصوص
ثانیا از کى و چه تـاریخى کرایـه آدم منسـوخ شـده اسـت؟تمام      . بخوانند باطل استکرایه

خیاطها و باربرها،تمام پزشکها و کارشناسها،تمام کارمندان دولت از نخست وزیر گرفتـه تـا   
ثالثا زنى که بـه اختیـار و   . اى هستندها آدمهاى کرایهکارمنددون رتبه،تمام کارگران کارخانه

اى نیست و کارى بر خالف بنددآدم کرایهاراده خود با مرد بخصوصى عقد ازدواج موقت مى
خواهیـد  اى را بشناسید،اگر مـى خواهید زن کرایهاگرمى.حیثیت و شرافت انسانى نکرده است

را ببینید،به اروپا وامریکا سفر کنید و سرى به کمپانیهاى فیلمبردارى بزنید تا ببینید بردگى زن
ببینید چگونه کمپانیهاى مزبور،حرکات زن،ژسـتهاى زن،اطـوار زنانـه    . اى یعنى چهزن کرایه

بلیطهـایى کـه شـما بـراى سـینماها و      .گذارندجنسى زن را به معرض فروش مىزن،هنرهاى
ببینیـد در آنجـا   .پردازیـد اى را مـى حقیقت اجـاره بهـاى زنهـاى کرایـه    خرید،درتئاترهامى

کـار  مدتها تحت نظر متخصصان.دهدبراى اینکه پولى بگیرد تن به چه کارهایى مىبدبختزن
خـود را در  باید رموز تحریکات جنسى را بیاموزد،بدن و روح و شخصـیت !آزموده و شریف

براى آن مؤسسـه پیـدا   راى اینکه مشتریان بیشترىاختیار یک مؤسسه پول درآورى قرار دهد ب
اینکـه  ها و هتلها بزنید،ببینید زن چه شرافتى به دست آورده است و براىسرى به کاباره. کند

خـود را  مزد ناچیزى بگیرد و جیب فالن پولدار را پرتر کند چگونه باید همه حیثیت وشرافت
انکنها هستند که اجیر و مزدور فروشـندگیهاى  اى آن مزن کرایه. در اختیار مهمانان قرار دهد

شوند وشرف و عزت خود را وسیله پیشـرفت و توسـعه حـرص و آز آنهـا قـرار      بزرگ مى
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اى آن زنــى اســت کــه بــراى جلــب مشــترى بــراى یــک مؤسســه  زن کرایــه. دهنــدمــى
-که اغلب آنها تصنعى و به خاطر انجـام وظیفـه مـزدورى اسـت    -اقتصادى،باهزاران اطوار

کیسـت کـه   . کنـد شود و به نفع یک کاالى تجارتى تبلیغ مـى فحه تلویزیون ظاهر مىصروى
نداند امروز در مغرب زمین،زیبایى زن،جاذبه جنسى زن،آواز زن، هنـر و ابتکـار زن، روح و   

دارى اروپـا و  سـرمایه بدن زن و باالخره شخصیت زن وسـیله حقیـر و نـاچیزى درخـدمت    
شریف و نجیب ایرانى را به سوى اینچنـین  زن-یا ندانستهدانسته-امریکاست؟و متاسفانه شما

با شرایط آزاد با یک مرد به طور موقـت ازدواج  دانم چرا اگر زنىمن نمى.کشانیداسارتى مى
شود،امااگر زنى در یـک عروسـى یـا شـب نشـینى در مقابـل       اى محسوب مىکند زن کرایه

نها حنجره خود را پاره کند و هزار ارضاء تمایالت جنسى آچشمان حریص هزار مرد و براى
. شوداى محسوب نمىو یک نوع معلق بزند تا مزدمعینى دریافت دارد زن کرایه

را به ایـن  ها از زن گرفته است و خود زنبردارىآیا اسالم که جلو مردان را از این گونه بهره
مقام زن راپـایین آورده  اسارت آگاه و او را از تن دادن به آن و ارتزاق از آن منع کرده است،

یا اروپاى نیمه دوم قرن بیستم؟ اگر روزى زن به درستى آگاه و بیدار شود و دامهایى که ست
او گذاشته و مخفى کرده بشناسد،علیه تمام این فریبها قیام خواهـد کـرد و آن   مرد در سر راه

2. اسالم وقرآن استو اتصدیق خواهد کرد یگانه پناهگاه و حامى جدىوقت

کتابی به نام ازدواج موقت به قلم 1358در سال : احساس نیاز غرب به ازدواج موقت 
نگارنده این .بانو ساچیکوموراتا منتشر شد که در بررسی ابعاد مسأله، جالب و قابل توجه بود

کتاب ژاپنی است، ولی به مدت پنج سال در دانشکده الهیـات و معـارف اسـالمی دانشـگاه     
ه و مبانی اسالمی نزد اساتید آن دانشکده، تحصیل کرده و درباره متعه نیز تهران، در رشته فق

بـراي کسـی   .به عنوان رساله فوق لیسانس، مطالعات و تحقیقات گسترده اي انجام داده است
که در محیط ما زندگی می کند و درباره ازدواج موقت گرفتـار القـاآت و تلقینـات غلطـی     

به گوشش خورده و احیاناً سوء استفاده هایی نیز از این هست و شبهاتی از این سو و آن سو 
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و آن شنیده یا مشاهده کرده است، همواره عقده ها و نگرانی هـایی وجـود دارد و شـاید در    
اعماق دلش طرفدار این باشد که اصوالً وجود چنین قانونی چه لزوم و ضرورتی دارد و آیـا  

اما بـراي کسـی کـه در محـیط هـاي غیـر       ا!.نیستن وجود چنین قانونى، نوعی اهانت به ز
اسالمی زندگی کرده و دیدگاه هاي متفکران اجتماعی را شناخته و به نیازها و ضرورت هاي 
زندگی نوع بشر توجه کامل دارد، وجود قانون ازدواج موقت در اسالم، یکی از امتیـازات و  

ــور   .برجســتگی هاســت ــابِ مزب ــارِ کت ــیش گفت ــازِ پ ــه همــین جهــت، وي در آغ ــب ی م
موضوعات بسیاري است که شرقیان، آن را دلیل عقب ماندگی خود دانسته و بـه دور  :.نویسد

انداخته اند و یا الاقل توجهی به آن ندارند، ولی متفکران غربى، پس از تحقیقـات و بررسـی   
هاي زیاد در تاریخ گذشته و مشاهده واقعیت هاي اجتماعی کنونى، بدین نتیجه رسـیده انـد   

موضوع متعه نیز از این قبیـل اسـت کـه از    .ر، کلید حل مشکالت امروزي استکه همان امو
لحاظ وضع ازدواج و طالق در دنیاي امروزي و مقتضیات اجتماعی عصـر مـا بسـیار قابـل     

: گستاخی گردش روزگار شهادت می دهد به این کـه :.می نویسد85و درصفحه .توجه است
زدواج، ازدواج قراردادي است؛ به این معنا در مغرب زمین به اصطالح امروزى، آخرین مد ا

که زن و مرد با هم توافق می کنند و براي مدت معینی ازدواج می نماینـد در حـالی کـه در    
سرزمین شیعه مذهب، متعه را به دست آویز تساوي زن و مرد، کم کم و به تدریج از بین می 

اوي زن و مرد و آزادي کامـل  برند و نکته قابل توجه در این قضیه آن است که در نتیجه تس
مـی  92و نیـز در صـفحه   .زن در مغرب زمین، ازدواج قـراردادي بـه وجـود آمـده اسـت     

درحقوق مدنی غیر از مذهب شیعه، ازدواج موقت به معناي اخص وجود ندارد، ولی :.نویسد
در واقع، مردم به طور آشکار و یا به طور پنهانی ازدواج موقت می کنند و چون این از نظـر 
قانون جایز نیست، پس مانند زناست و اگر بچه پیدا شد، بعضی زنان سقط جنین می کننـد و  

بـه  :.مـی نویسـد  94سـرانجام در صـفحه   .یا اگر بچه متولد شد، بچه نامشروع خواهـد بـود  
نظرنگارنده، آنچه اکنون مغرب زمین، سخت به آن احتیاج دارد و به درد آن می خورد، نظام 

ا بتوانند نظام متعه را به نحوي در حقوق مدنی پیاده کننـد، بسـیار مفیـد    متعه است و اگر آنه
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البته به فرض این که چنین قانونی تحقق پیدا کند، چند مسأله باقی مـی مانـد؛   ....خواهد بود
احیاناً مرد از این قانون سوء استفاده کند و زنان می گوینـد کـه ایـن خـالف     : مانند این که

متعـه  : این مسأله، نهایت چیزي که می توانیم بگوییم این است کهدر .تساوي زن و مرد است
عقد است و احتیاج به ایجاب و قبول دارد و در تصمیم اولى، زن کامالً آزاد است و عـالوه  
بر آن شرط وقوع عقد، تراضی طرفین است و در معامله، هر دو عاقد، حـق تسـاوي دارنـد؛    

بول کند یا نکند؛ بنابراین، نمی توانیم بگـوییم کـه   پس زن به اختیار خود می تواند متعه را ق
هرگاه متعـه در  : مساله دوم این است که.نظام متعه، مستقیماً با تساوي زن و مرد منافات دارد

حقوق مدنی پیاده شود، ممکن است مردم، بیشتر به متعه عالقه پیدا کنند و کمتر نکاح دایـم  
و هم راحت تر و معموالً نفس انسان به آنچه آسـان  اختیار نمایند، زیرا متعه هم آسانتر است 

تر و راحت تر است، زودتر انس پیدا می کند و بر اثر رواج کامل نظام متعـه، ازدواج دایـم   
محتمالً از بین می رود و اهدافی که نکاح دایم دارد، به کلی از دسـت مـی دهـد و مفهـوم     

اشـکالی کـه بـراي وي    .کل استجواب این مسأله بسیار مش. ازدواج کامالً عوض می شود
پیش آمده، از این نظر است که درباره ازدواج دایم و مسأله تشکیل خانواده و نیازي کـه زن  
و مرد به جذب و انجذاب و یگانه شدن دارند، مطالعه نکـرده و ازدواج دایـم را تـا سـطح     

و مـرد بـه   ازدواج موقت، فقط براي رفع نیاز جنسی تنزل داده و تصور نموده کـه نیـاز زن   
یکدیگر، فقط در حد رابطه تن به تن و آمیزش جنسی است و بس، و توجه نکرده است کـه  
قرآن، زن و مرد را وسیله سکون و آرامش یکدیگر می داند و چنین نیست که با رفع عطـش  
جنسى، از یکدیگر سیر و بیگانه شوند و به خصـوص کـه بـا بـه وجـود آمـدن فرزنـدان،        

از دقت در روایات، روشـن مـی شـود کـه طـرح      .آغاز می شودمسؤولیت هاي مشترك نیز
ازدواج موقت به عنوان یک ضرورت اجتماعی است و براي جلوگیري از روابط نامشـروع و  

) ع(دربـاره متعـه سـؤال کـرد، امـام     ) ع(راوي از امـام کـاظم  .عدم سقوط در ورطه زناست
ه بِالتَزویجِ فَلْیستَعفف بِالمتْعۀِ، فَإن اسـتَغنی عنْهـا   هى حالل مباح مطْلَق لمنْ لَم یغْنه اللّ:.فرمود

متعه، بدون هیچ قید و شرطی حـالل و مبـاح اسـت    .)3(بِالتزْویجِ فَهِى مباح لَه اذا غاب عنْها؛
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او بایـد بـه وسـیله متعـه،     . براي کسی که خداوند او را به ازدواج دایم بی نیاز نکرده است
عفاف خود را حفظ کند و اگر به وسیله ازدواج دایم، از متعه بی نیاز شد، در صورتی متعـه  

و نیـز حضـرت بـه    .غایب باشـد ...) به واسطه سفر و(ه از همسر خود براي او مباح است ک
التلحوا علَی المتعۀِ، إنّما علَیکُم إقامۀُالسنَّۀِ، فال تشتَغلُوا بِها عـن  :.بعضی از موالی خود نوشت

به وسیله متعـه،  . بر شماست که اقامه سنت کنید. اصرار بر متعه نکنید.)4(فرشکُم وحرائرکُم؛
بنابراین، اسالم می خواهد نظـام خـانواده و جـذب و    ....خود را از همسران دایمی بازندارید

زن و شوهر را تحکیم بخشد و هرگونه عاملی که به این امر لطمه زند، از سر انجذاب دایمىِ
راه بردارد و به همین جهت است که ازدواج موقت، با دوشیزگان، مشروط به اذن ولی است 

یکْـرَه للعیـبِ علـی    :.در این باره سؤال می شود، می فرماید) ع(و هنگامی که از امام صادق
می دانیم که اصل حکـم متعـه   .پسندیده نیست، زیرا براي خانواده دختر عیب است.)5(أهلها؛

آتُـوهنَّ اُجـورهنَّ   ما استَمتَعتُم بِـه مـنْهنَّ ف  فَ:.یر بیان شده استدر قرآن کریم، به صورت ز
در ایـن  .هر آنچه اززنان بهره برده اید، اجرتشان را که بر شما واجب است بدهید.)6(فَریضَۀً؛

ظهور در ازدواج موقت دارد و در زمان نزول این آیه نیـز ازدواج  ) استمتاع(آیه شریفه کلمه 
موقت درمیان مردم رواج داشته و قرآن توصیه کرده است که به اجرتـی کـه زن و مـرد در    

در زمان پیامبر و مدت ها بعـد از رحلـت ایشـان،    .ق کرده اند، وفا بشودازدواج موقت تواف
ازدواج موقت در میان مسلمین رایج بود تا این که خلیفه دوم با تأکید و تصریح به این کـه  
در زمان پیامبر خدا حالل بود، تحریم کرد و گویا نظرش این بود که از والیـت و حاکمیـت   

نوي و به حکم ضرورت از آن نهـی و منـع کنـد و پرواضـح     خود استفاده کرده، به عنوان ثا
است که عناوین ثانویه و ضرورت، نمی تواند دلیل بر حرمت دایمی باشد، ولی اهل تسـنن،  
بدون توجه به جهت صدور حکم، این تحریم را دایمی تلقی کردند و هنوز که هنوز اسـت،  

اهیم دربـاره ایـن کـه آیـا واقعـاً      اکنون نمی خو.آثار ناگوار این طرز تلقی دامنگیرشان است
نظرش تحریم به عنوان ثانوي بوده یا نه و آیا حاکم، چنـین والیتـی دارد یـا نـدارد، بحثـی      

آنچه مسلم است، این است که اگر هم نظـر خلیفـه، تحـریم ازدواج موقـت از لحـاظ      .کنیم
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شروعیت ضرورت و به عنوان ثانوي بوده، امامان معصوم ماه ضرورت را در جهت حلیت و م
ما کانَت الْمتْعۀُ إالّ رحمۀً رحم اللّه بِها أمۀَ محمدْ لَـوال  :.آن می دیده و تصریح فرموده اند که
متعه، نسیم رحمت است که خداوند بر امت محمـد  .)7(نَهیه عنْها ما احتاج إلی الزِّنی إالّ شفاً؛

البتـه ایـن   .محتاج زنا نبود مگر افراد بدبختوزیده و اگر وي از آن نهی نمی کرد، هیچ کس
بعضـی از روایـات، زاییـده شـقاوت و     احتیاج، طبیعی نیست که مجوز زنا باشد، بلکه طبق

می بینـیم کـه   .انحراف است و شبیه احتیاجی است که شخص معتاد، به الکل یا هروئین دارد
لحن ادله تشریع ازدواج موقت، نمایانگر گشایش راهی در تنگناهاي زندگی است و چنین به 

جـرد و عـدم   در تنگنـاي ت .نظر می رسد که ازدواج موقت، برزخی است میان تجرد و تأهل
جوانی که می خواهد دو سـال دوره سـربازي را   : قبالً هم گفته ام! امکان تأهل، چه باید کرد

بگذراند، چه کند جوانی که می خواهد در دیار غربت تحصیل علم و تخصـص کنـد، چـه    
در مسافرت هاي دور و دراز، که در دنیاي امـروز، کـم هـم نیسـت، چـه      ! چاره اي بجوید

در این حاالت، نه تجرد قابل تحمـل  !.جنسی زنان و مردان، باید اندیشیدعالجی براي غرایز
پس باید حد وسط و برزخ میان آن دو انتخاب شود و زن و مرد بـا تعیـین   . است و نه تأهل

مدت و مهر با یکدیگر ازدواج کنند و پس از پایان مدت، اگر زن به مرحله یائسگی نرسـیده  
باردار است، باید تـا وضـع حمـل، عـده نگـاه دارد و      در صورتی که. است عده نگاه دارد

اگـر بـاردار   . کودکی که از آنها به دنیا می آید، تمام احکام و حقوق خود را بر والدین دارد
نیست، در صورتی که عادت ماهانه نمی بیند، تا چهل روز در عده شوهر است و در صورتی 

البته، با توجه بـه ایـن کـه    .)8(.یض شودکه عادت ماهانه می بیند، باید صبر کند تا دوبار ح
ست که زن و مرد، از انعقاد نطفه فلسفه ازدواج موقت، رفع ضرورت و نیاز است، بهتر این ا

با این حال، این نیز . جلوگیري کنند و خود را به مسؤولیت هاي طوالنی بعدي گرفتار نسازند
در یکی از روایات از جـابربن  .به خواست خود آنها بستگی دارد و جنبه الزام و اجبار ندارد

در حـال  (شکرهاي اسالم، لدر یکی از: عبداهللا انصاري و سلمۀ بن اکوع، نقل شده است که
إنَّـه قَـد اُذنَ لَکُـم أنْ تَتَمتَّعـوا     :.پیامبر خدا نزد ما آمـد و فرمـود  . بودیم) جنگ یا آماده باش



٤٥

بنـابراین، مـی توانیـد متعـه     . به شما اجازه داده شده اسـت کـه متعـه کنیـد    .)9(فَاستَمتعوا؛
این روایت نیز نمایانگر یکی از تنگناهاي زندگی است ومعلوم می شود کـه سـپاهیان  .بگیرید
ن، جوانان مجرد یا تـازه دامـاد   کامالًدرمضیقه بوده اند، به خصوص که معموالً سپاهیااسالم

هستند و تجرد، مشکل بزرگ زندگی آنهاسـت و آن توصـیه اي کـه اسـالم در مـورد روزه      
که باید نیروها بیشتر باشد -گرفتن جوانان مجرد و شکستن موج شهوت دارد، در میدان نبرد 

ن عملی نیست و بنابراین، در صـورت امکـان متعـه، تنهـا راه خـروج از دشـواري همـی       -
ایـن  :.ساچیکوموراتا نیز به این حقیقت توجه کرده است و در کتاب خود مـی نویسـد  .است

گونه افراد نومسلمان، وقتی در میدان جنگ بودند، چه وضع و حالتی داشتند طبیعت بشر بـر  
آنها حکم می کرد و حالت مادي نیز بر آنها حاکم بود؛ پس واجب بود براي چنان اوضـاع و  

ت تشریع شود تا اشکاالت آنها رفع گردد و تکالیف زوجیت را ازدوش شرایطی ازدواج موق
و آن به دلیل این بود که لشکر، احتیـاج بـه   ... بدین جهت، نکاح متعه تشریع شد.آنها بردارد

جوانانی داشت که داراي زن و فرزند نبودند و نمی توانستند ازدواج دایم کننـد و از جهـت   
ه آنها گفته شـود کـه بـراي جلـوگیري از شـهوت، روزه      دیگر معقول نبود در چنان حالت ب

بگیرند، زیرا به هیچ وجه در میدان جنگ، ضعف لشکریان صالح نبود؛ بنابراین، علت تشریع 
)11(و)10(.متعه، عبارت از این وضع خاص و حالت فوق العاده بود

چرا دختر نمی تواند از پسر خواستگاري کند وهمیشه دختر ها باید -6
منتظر خواستگار باشند

یـرین  هیچ ممنوعیتی براي خواستگاري زن از مرد وجود ندارد وایـن رسـم د  :پاسخ اجمالی 
براي حفظ ارزش زن می باشد 

انـد و از  رفتـه اینکه از قدیم االیام مردان به عنوان خواستگارى نـزد زن مـى  :پاسخ تفصیلی 
ــد،از بزرگتــرین عوامــل حفــظ حیثیــت و احتــرام زن  کــردهآنهاتقاضــاى همســرى مــى ان
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بودن بطبیعت،مرد را مظهر طلب و عشق و تقاضا آفریده است و زن را مظهر مطلو.استبوده
طبیعت،زن را گل و مـرد را بلبـل،زن را شـمع و مـرد را پروانـه قـرارداده       .و معشوق بودن

این یکى از تدابیر حکیمانه و شاهکارهاى خلقت است که در غریزه مردنیاز و طلـب و  .است
ضعف جسمانى زن را در مقابل نیرومندى جسمانى . در غریزه زن ناز و جلوه قرار داده است

. یله جبران کرده استمرد،با این وس

که از زنى براى مرد قابل تحمل است.خالف حیثیت و احترام زن است که به دنبال مرد بدود
خواستگارى کند و جواب رد بشنود و آنگاه از زن دیگـرى خواسـتگارى کنـدو جـواب رد     

ـ زن که مـى خود را به همسرى با او اعالم کند،اما براىبشنود تا باالخره زنى رضایت د خواه
محبوب و معشوق و مورد پرستش باشد و از قلب مرد سـر درآورد تـابر سراسـر وجـود او     

همسرى خود دعـوت کنـد و   حکومت کند،قابل تحمل و موافق غریزه نیست که مردى را به
به عقیده ویلیام جیمـز فیلسـوف معـروف    . احیانا جواب رد بشنود و سراغ مرد دیگرى برود

بلکه دختران حوا در طول تـاریخ دریافتنـد   غریزه یستنه زنامریکایى،حیا و خوددارى ظریفا
است که به دنبال مردان نروند،خود را مبتذل نکنند و از دسترس که عزت و احترامشان به این

زنان این درسها را در طول تاریخ دریافتند و به دختران خود یـاد  ;دارندمرد خود را دور نگه
همـواره  ;ندارد،حیوانات دیگـر نیـز همـین طورنـد    اختصاص به جنس بشر این بحث . دادند

به جنس نر داده شده اسـت کـه خـود را دلباختـه و نیازمنـد بـه جـنس مـاده         ماموریتاین
ماموریتى که به جنس ماده داده شده این است که با پرداختن به زیبـایى و لطـف   .بدهدنشان

ر کند و او را ازمجراى وبا خوددارى و استغناء ظریفانه،دل جنس خشن را هر چه بیشتر شکا
گویند چرا مى!عجبا. خود بگماردحساس قلب خودش و به اراده و اختیار خودش در خدمت

دهد؟اوال این مربوط به قـانون  نشان مىقانون لحنى به خود گرفته است که مرد را خریدار زن
مالکیت و ثانیا مگر هر خریدارى از نوع . نیست،مربوط به قانون آفرینش استواسالم مدنى

مملوکیت اشیاء است؟طلبه و دانشجوخریدار علم است،متعلم خریـدار معلـم اسـت،هنرجو    
بگذاریم و منافى حیثیت علم و عالم و هنـر و  اینها را مالکیتآیا باید نام.خریدار هنرمند است
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به مقامآیا این اهانت..هنرمند به شمار آوریم؟ مرد خریدار وصال زن است نه خریدار رقبه او
زنده و حساس است که با همه مردى و یا مظهر عالیترین احترام و مقام زن در دلهاىزن است

کند و خود را نیازمند به عشق او و خشوع مىمردانگى در پیشگاه زیبایى و جمال زن خضوع
کند؟ منتهاى هنر زن این بوده است که توانسته مـرد را در  و او را بى نیاز از خود معرفى مى

اکنون ببینید به نـام دفـاع از حقـوق    . به آستان خود بکشانداستمى و هر وضعى بودههر مقا
این است که گفتیم ایـن  ! کنند؟دار مىزن را لکهزن،چگونه بزرگترین امتیاز و شرف و حیثیت

در . کننـد کنند چشم وى را کور مىخواهند اصالحآقایان به نام اینکه ابروى زن بیچاره را مى
،مرد مظهر نیاز و طلب و خواستارى و زن مظهرمطلوبیت و پاسـخگویى آفریـده   قانون خلقت

شده است،بهترین ضامن حیثیت و احترام زن وجبران کننده ضـعف جسـمانى او در مقابـل    
عامـل حفـظ تعـادل و تـوازن زنـدگى مشـترك       نیرومندى جسمانى مرد است و هم بهترین

ده شده و نوعى تکلیف طبیعى است که بـه  زن دااین نوعى امتیاز طبیعى است که به.آنهاست
. دوش مرد گذاشته شده است

برد،بایداین امتیـاز  کند و به عبارت دیگر تدابیر قانونى که به کار مىقوانینى که بشر وضع مى
زن و مـرد از  قوانین مبنى بر یکسـان بـودن  .را براى زن و این تکلیف را براى مرد حفظ کند

اوست و تعـادل را بـه   بر زیان زن و منافع و حیثیت و احتراملحاظ وظیفه و ادب خواستارى،
)12(.زندظاهر به نفع مرد و در واقع به زیان هر دو بهم مى
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مردان اجازه می دهد چندین زن بگیرند ولی چنین اجازه اي اسالم به-7
به زن داده نشده  این ظلم به زن نیست

یعنـى مالکیـت   در تک همسرى روح اختصاص.ترین فرم زناشویى استطبیعى»تک همسرى«
در تـک  .حکمفرماسـت خصوصى ثروت متفاوت استکه البته با مالکیت-فردى و خصوصى

خـود و  »از آن«جنسى دیگرى راهر احساسات و عواطف و منافعهمسرى هر یک از زن و شو
یا زوجیت اشـتراکى  »چند همسرى«نقطه مقابل تک همسرى. داندمخصوص شخص خود مى

. چند همسرى یازوجیت اشتراکى به چند شکل ممکن است فرض شود.است

بـه  نه مرد;یکى اینکه اختصاص در هیچ طرف وجود نداشته باشد:کمونیسم جنسى )الف 
این فرض همان است کـه  .اختصاص داشته باشد و نه زن مخصوص مرد معین باشدزن معین
ــه ــر مــى»کمونیســم جنســى«ازآن ب ــا نفــى کمونیســم جنســى مســاوى اســت.شــودتعبی ب
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دهدکـه  اى را نشان نمىتاریخ و حتى فرضیات مربوط به ماقبل تاریخ،دوره.خانوادگىزندگى
بـوده  خانوادگى بوده و کمونیسـم جنسـى بـر آن حـاکم    در آن دوره بشر بکلى فاقد زندگى 

وحشى وجود اند و مدعى هستند که در میان بعضى از مردمانآنچه را به این نام خوانده.است
گوینـد  مـى .داشته،حالت متوسطى بوده میان زندگى اختصاصى خانوادگى و کمونیسم جنسى

اند یا گروهى از مردان یـک  کردهمىدر بعضى قبایل چند برادر مشترکا با چند خواهر ازدواج
ویل دورانت در جلـد اول  . اندکردهطایفه باالشتراك با گروهى از زنان طایفه دیگرازدواج مى

در بعضى نقاط ازدواج به صورت دسته جمعـى صـورت   «: گویدمى60تاریخ تمدن صفحه 
ه دیگر را به زنـى  گروهى از مردان یک طایفه گروهى از زنان طایفپذیرفته به این معنى کهمى
درتبت مثال عادت بر آن بوده است که چند برادر چند خواهر را به تعـداد خـود   .اندگرفتهمى
اند به طورى که هیچ معلوم نبود کدام خواهر زن کدام برادراست و کردههمسرى اختیار مىبه

ابـه  خواسـته همخو مـى یک نوع کمونیسم در زناشویى وجود داشته و هر مرد با هـر زن کـه  
از بقایـاى  .انگلستان اشاره کرده استسزار به عادت مشابهى در میان مردم قدیم.شده استمى

از مرگ برادر را باید شمرد که در میان قوم یهود این حوادث عادت همسرى با زن برادر پس
».استو اقوام دیگر قدیم شایع بوده

آید و عموم مـورخین آن را  رمىآنچنانکه از کتاب جمهوریت افالطون ب:نظریه افالطون ) ب
خـود بـراى ایـن    »حاکمـان فیلسـوف و فیلسـوفان حـاکم    «کنند، افالطون در نظریهتاییدمى

دانـیم برخـى از رهبـران کمونیسـم     کند،و چنانکه مـى اشتراك خانوادگى را پیشنهاد مىطبقه
ناشـویى  نیز اینچنین پیشنهادى نمودند ولى بنا به نقـل کتـاب فرویـد و تحـریم ز    19درقرن

نیرومنـد  از طـرف برخـى از کشـورهاى   1938بامحارم در اثر تجارب تلخ و فراوان،در سال 
. کمونیستى قانون تک همسرى یگانه قانون رسمى شناخته شد
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شکل دیگر چند همسرى چند شوهرى اسـت،یعنى اینکـه یـک زن در آن    :چند شوهرى ) ج
این کیفیت در قبیله تودا و بعضى «:گویدویل دورانت مى.از یک شوهر داشته باشدواحد بیش

. »ازقبایل تبت قابل مشاهده است

در جاهلیت عرب چهار نـوع زناشـویى وجـود    «: کند کهدر صحیح بخارى از عایشه نقل مى
امروز معمول و جارى است که مردى به وسیله پدر دختر یک نوع همان است که.داشته است

کنـد و فرزنـدى کـه از آن    مهر با او ازدواج مىکند و پس از تعیینمىاز دختر خواستگارى
نوع دیگر این بوده کـه مـردى در   .شوداز لحاظ تعیین پدر تکلیف روشنى دارددختر پیدا مى

زناشویى با زنى،خود وسـیله زناشـویى او را بـا مـرد دیگـرى بـراى یـک مـدت         خالل ایام
آن آورد،به این ترتیب کهکرده است تا از او براى خود نسل بهترى به وجود محدودفراهم مى

کرد که خود را دراختیـار فـالن   کرد و زن خود را توصیه مىگیرى مىمرد از زن خود کناره
گیـرى خـودش ادامـه    کنـاره شد بهشخص معین بگذارد و تا وقتى که از آن مرد آبستن نمى

کسـانى  این کـار را در مـورد  . کردمىشد آبستن شده،با او نزدیکىهمینکه روشن مى.دادمى
و در حقیقت این کـار را  . دانستندتر مىکردند که آنها را براى تولید فرزند از خودشایستهمى

که در واقـع زناشـویى در   -این نوع زناشویى را.دادندمىبراى بهبود نسل و اصالح نژاد انجام
روهـى  گ:نوع دیگر زناشویى این بود.نامیدندمى»نکاح استبضاع«-خالل ایام زناشویى دیگربود

شد آن زن آبستن مى.کردندبود با یک زن معین رابطه برقرار مىکمتر از ده نفر مىشانکه عده
کردو طبق در این وقت آن زن همه آن گروه را نزد خود دعوت مى.آوردوفرزندى به دنیا مى

در ایـن  .آمدنـد مىهمه;توانستند از آمدن سرپیچى کنندعادت و رسم آن زمان،آن مردان نمى
پـدر بـراى فرزنـد خـود     گام آن زن هر کدام از آن مردان را که خود مایل بود به عنـوان هن

به ایـن ترتیـب آن فرزنـد    .کندکرد و آن مرد حق نداشت از قبول آن فرزند امتناعانتخاب مى
. شدفرزند رسمى و قانونى آن مرد محسوب مى



٥١

-هـر مـردى  .داشـت »گـرى روسپى«نوع چهارم این بود که زنى رسما عنوان:فاحشه گري )د
خانه خـود  این گونه زنان معموال پرچمى باالى.با او رابطه داشته باشدتوانستمى-استثنابدون

فرزنـدانى بـه دنیـا    اینچنـین زنـان پـس از آن کـه    .شدندشناخته مىزدند و با آن عالمتمى
ن و قیافـه  کردنـد وآنگـاه کـاه   آوردند همه مردانى را که با آنها ارتباط داشتند جمع مـى مى

داد کـه ایـن فرزنـد از آن    مـى قیافه شناس از روى مشخصات قیافـه راى .آوردندشناس مى
کیست، و آن مرد هم مجبور بود نظر قیافه شناس را بپذیردو آن فرزنـد را فرزنـد رسـمى و    

ها در جاهلیت وجود داشت،تا خداوند محمد صـلى اهللا  همه این زناشویى. قانونى خود بداند
برگزید و او همه آنها را جز آنچه اکنون معمول است از میان و سلم را به پیغمبرىعلیه و آله

» .برد

آورد و همـان  اشکال عمده و اساسى که چند شوهرى به وجـود مـى  :چند شوهرى بررسی 
در ایـن نـوع   .که این رسم عمال موفقیتى نداشته باشد،اشـتباه انسـاب اسـت   بیشتر سبب شده

فرزنـد عمـال نامشـخص اسـت،همچنانکه در کمونیسـم جنسـى نیـز        رابطه پدر با زناشویى
خود براىو همان طورى که کمونیسم جنسى نتوانست;پدران با فرزندان نامشخص استرابطه

باشـد،زیرا  جا باز کند،چند شوهرى نیز نتوانست مورد پـذیرش یـک اجتمـاع واقعـى بـوده     
آشـیانه بـراى نسـل    ى و تاسـیس همچنانکه در یکى از مقاالت گذشته گفتیم زندگى خانوادگ

اینکه احیانـا و  .بشر استطبیعتآینده و ارتباط قطعى میان نسل گذشته و آینده،خواسته غریزه
شود کـه  استثنائا در میان بعضى طوایف بشرى چند شوهرى وجود پیدا کرده است،دلیل نمى
پرهیـز از  تشکیل عائله اختصاصى خواسته طبیعت مردنیست،همان طورى که انتخاب تجرد و

اى ازمردان یا زنان صرفا دلیل بر نوعى انحراف اسـت و دلیـل   زندگى زناشویى از طرف عده
چند شـوهرى نـه تنهـا بـا طبیعـت      .باشدزندگى زناشویى نمىشود که بشر طبعا خواهاننمى

تحقیقـات  .انحصار طلبى وفرزند دوستى مرد ناموافق است،با طبیعت زن نیـز مخالفـت دارد  
. بت کرده است که زن بیش از مرد خواهان تک همسرى استثاروانشناسى
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شکل دیگر و نوع دیگر چند همسرى،چند زنـى یـا تعـدد زوجـات     : تعدد زوجات بررسی 
چند زنى یاتعـدد زوجـات بـر خـالف چنـد شـوهرى و کمونیسـم جنسـى،رواج و         .است

ارى از ملـل  نه تنها در میان قبایل وحشى وجود داشته است،بسـی ;داشته استبیشترىموفقیت
گذشته از عرب جاهلیت،در میـان قـوم یهـود و ملـت ایـران در      .اندنیز آن را پذیرفتهمتمدن
در «: گویدمنتسکیو مى.ساسانیان و بعضى ملل دیگر این رسم و قانون وجود داشته استزمان

واالنتینین،امپراطور روم،بـه علـل و   «: گویدو هم او مى.»االیو گرفتن سه زن مجاز بودقانون م
ایـن قـانون بـا آب و هـواى     بگیرند،ولى چونجهات مخصوص اجازه داد مردها چندین زن

لغـو  »مونوریوس«و»آکاردیوس«و»تئودور«مثلاروپا مناسب نبود از طرف سایرامپراطوران روم
».گردید

اسالم چند زنى را بـر خـالف چنـد شـوهرى بکلـى نسـخ و لغـو        : د زوجات اسالم و تعد
یعنى از طرفى نامحـدودى را از میـان بـرد و بـراى آن     ;نکرد،بلکه آن را تحدید وتقیید کرد

چهارتاست،و از طرف دیگر براى آن قیود و شرایطى قرار داد و بـه هـر   حداکثر قائل شد که
در قرون وسطى از جمله تبلیغاتى که به ضد . کندکس اجازه ندادکه همسران متعدد انتخاب 

گفتند پیغمبر اسالم براى اولین بار رسم تعـدد زوجـات را در   کردنداین بود که مىاسالم مى
سـریع  و مدعى بودند شالوده اسالم تعدد زوجات است و علـت پیشـرفت  !!کردجهان اختراع

کردنـد کـه   و هـم ادعـا مـى   .تاسالم در میان اقوام و ملل گوناگون اجازه تعدد زوجات اس
ویل دورانت در جلـد اول تـاریخ تمـدن    . انحطاط مشرق زمین نیز تعدد زوجات استعلت

کردند که تعدد زوجـات  علماى دینى در قرون وسطى چنین تصور مى«: گویدمى61صفحه 
پیغمبــر اســالم اســت،در صــورتى کــه چنــین نیســت و چنانکــه دیــدیم در  از ابتکــارات

عللـى کـه سـبب    .یى جریـان چنـد همسـرى بیشـتر مطـابق آن بـوده اسـت       ابتدااجتماعات
مـردان  به واسطه اشتغال.عادت تعدد زوجات در اجتماعات ابتدایى گشته فراوان استپیدایش

مردان بیشتر از زنان به جنگ و شکار،زندگى مرد بیشتر در معرض خطر بود و به همین جهت
شد که یاتعدد زوجات رواج پیدا کنـد و  ب مىشدند و فزونى عده زنان بر مردان سبتلف مى
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شوهرى بسر برند،ولى درمیان آن ملل که مرگ و میر فراوان بود هیچ اى از زنان در بىیا عده
شک تعـدد زوجـات در   بى...اى زن مجردبمانند و تولید مثل نکنندشایستگى نداشت که عده

از لحاظ بهبود .ان فزونى داشته استاجتماعات ابتدایى امرمتناسبى بوده،زیرا عده زنان بر مرد
باید گفت کـه سـازمان تعـدد زوجـات بـر تـک همسـرى فعلـى تـرجیح داشـته           نسل هم
اسـت  دانیم تواناترین و محتاطترین مردان عصر جدید غالبا طورىهمان گونه که مىاست،چه

ـ  شوند و به همین جهت کم فرزند مىکه دیر موفق به اختیار همسر مى ه آورند،درصـورتى ک
و فرزندان بیشتر تولید یافتهدر آن ایام گذشته تواناترین مردان ظاهرا به بهترین زنان دست مى

مدیدى در میان ملتهاى ابتدایى بلکـه  به همین جهت است که تعدد زوجات مدت.اندکردهمى
ملتهاى متمدن توانسته است دوام کند و فقطدر همین اواخر و در زمان ماست که رفته رفتـه  

در زوال این عادت،عواملى چنـد دخالـت کـرده    . بنددبرمىاز کشورهاى خاورى رختدارد
که حالت ثباتى دارد سختى و ناراحتى زندگى مردان را تقلیل داد و زندگانى کشاورزى:است

مخاطرات کمترشد و به همین جهت عدد مرد و زن تقریبا مسـاوى یکـدیگر شـد و در ایـن     
بـه  ابتدایى از امتیازات اقلیت ثروتمند گردید و توده مردمچند زنى حتى در اجتماعاتهنگام

» !دهندرا چاشنى آن قرار مى»زنا«برند و عملبا یک زن بسر مىهمین جهت

در اروپا هیچ یک از رسوم مشرق به قدر «: گویدمى507گوستاولوبون در تاریخ تمدن صفحه
قدر نظـر اروپـا بـه خطـا نرفتـه      هیچ رسمى هم این تعدد زوجات بد معرفى نشده و درباره

نویسندگان اروپا تعددزوجات را شالوده مذهب اسالم دانسته و در انتشار دیانت اسالم .است
آنهــا عــالوه بــر همــه .انــدملــل شــرقى،آن را علــۀ العلــل قــرار دادهو تنــزل و انحطــاط

کـه آن  کننـد اند من جمله اظهار مـى زنان مشرق هم ابراز همدردى نمودهبهاعتراضات،نسبت
را زیر پنجه خواجه سرایان،سخت و شدید در چهـار دیـوار خانـه مقیـد نگـاه      زنان بدبخت

خانه خدایان شودحتى اندو به مجرد حرکت مختصرى که موجب رنجش و عدم ضایتداشته
تصوراتى است که ولى تصور مزبور از جمله.ممکن است آنها را با کمال بیرحمى اعدام کنند

اگر خوانندگان این کتاب ازاهل اروپا،براى مدت کمـى  .راى آن نیستهیچ مدرك و اساسى ب
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خواهند کرد که رسم تعـدد زوجـات بـراى    تعصبات اروپایى را از خود دور سازند،تصدیق
است که به وسیله آن،اقوامى که این رسـم میـان آنهـا    اىنظام اجتماعى شرق یک رسم عمده

و روابط خانوادگى آنهـا قـوى و پایـدار    در ترقى،و تعلقاتجارى است روح اخالقى ایشان
رسـم  . همین رسم است که در مشرق اکرام زن بـیش از اروپاسـت  مانده و باالخره در نتیجه

ابدا مربوط به اسالم نیست،چه قبل از اسالم هم رسـم مـذکور در میـان تمـام     تعدد زوجات
. شرقى از یهود،ایرانى،عرب و غیره شایع بوده استاقوام

عدد زوجات را ابتکار نکرد بلکـه آن را از طرفـى محـدود سـاخت وبـراى آن      آرى،اسالم ت
تـا در مـوارد   .حداکثر قائل شد،و از طرف دیگر قیود و شرایط سنگینى براى آن مقـرر کـرد  

اقوام و مللى که به دین اسالم گرویدنـد غالبـا   .اضطرار وضرورت از این قانون استفاده کنند
شت وبه واسطه اسالم مجبور بودند حـدود و قیـودى را   در میان خودشان این رسم وجود دا

. گردن نهند

زورگویى مرد و تحکـم او بـر   آیا علت آن.علت پیدایش تعدد زوجات در میان بشر چیست. 
کرده است؟آن ضرورتها یا ضرورتهاى خاصى در کار بوده که آن راایجاب مىزن بوده است

یا از نوع دیگر اسـت؟و بـاالخره چـرا    استىاى و جغرافیایچیست؟ آیا از نوع عوامل منطقه
اسالم این رسم را الغاء نکرد؟حدود وقیودى که اسـالم بـراى تعـدد زوجـات مقـرر کـرده       

علیـه تعـدد زوجـات قیـام کـرده      )اعم از مرد و زن(چیست؟و باالخره علت اینکه بشرامروز
مطالبى اسـت  چیست؟آیا یک ریشه انسانى واخالقى دارد یا علل دیگرى در کار است؟اینها

که در جاي خود بحث گسترده اي دارد که می توانید به کتاب نظـام حقـوق زن در اسـالم    
1شهید مطهري مراجعه نمایید
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اگر پیامبر اسالم شخصیت زاهد وعارفی بوده پس چرا  نه زن داشته -8
است 

نگرشی کوتاه به فرهنگ ازدواج در شبه جزیـرة عربـی در   براي روشن شدن بحث 
در آن زمان از یک سـو چـادر نشـینی،    -1:مفید خواهد بود )ص(سول خداعصر ر

وضع اسفناك اقتصادث و محرومیت منطقه از امکانـات طبیعـی، و از سـوي دیگـر     
تمرکز ثروتدر دست برخی از سران شرك در مکه و طائف، نیز در دست یهودیـان  

.مدینه، وضع زندگی را بر مردم مشکل کرده بود
.و خونریزي در آن محیط امري معمول و متداول بودـ قتل، غارت، جنگ2
ـ به عللی از جمله فقر، اسیر شدن دختران در جنگ و به فحشا کشـیده شدنشـان   3

موجب شد تا عرب جاهلی نسبت به دختر بی عالقه بشود و به زنده به گور کردن 
.آنان رو آورد

نواده دختر و یـا  ـ با وجود وضع ناگوار اقتصادي، همسرگزینی نوعی کمک به خا4
به همین جهت مشرکان قریش به دامادهاي پیـامبر فشـار مـی    . زن محسوب میشود

را طالق بدهند و حضرت در مشکالت مالی گرفتـار  ) ص(آوردند تا دختران پیامبر
.شود

چـه بسـا   . ـ در فرهنگ عربی آن زمان محدودیت سنی در ازدواج وجود نداشـت 5
. از او کوچک تر بود، ازدواج میکردمرد بزرگسال با دختري که به مراتب

ـ در آن وضع زن بیوه اگر شوهر نمی کرد، خوشایند نبود، بلکه زشت شمرده می 6
به مجرد آن که شوهر می مرد و یا از وي طالق می گرفـت و عـدة وفـات یـا     . شد

همانند اسماء بنت عمـیس کـه   . طالق سپري می شد، شوهري دیگر انتخاب میکرد
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بعد از شهادت او به عقد ابوبکر در آمد و بعـد از  . بن ابوطالب شداول همسرجعفر 
.درآمد) ع(درگذشت او به عقد امام علی

ـ در آن وضع ازدواج از مهم ترین عامل وحدت و پیوند بـین قبایـل و بازدارنـدة    7
. جنگ به شمار می آمد

از سـالگی غیـر  53، یـا  50تـا  ) ص(ــ پیـامبر  1): ص(نیم نگاهی به ازدواج پیـامبر 
.حضرت خدیجه همسر دیگري بر نگزید

آنـان پـیش از آن کـه بـه همسـري      . جز عایشه بیوه بودند) ص(ـ همۀ زنان پیامبر2
پیامبر در ایند، یک، یا دوبار شوهر نموده بودند و بعد از درگذشـت و یـا شـهادت    

.شوهر و انقضاي عده به عقد پیامبر در آمدند
ط سخت و دشوار جنگی صورت گرفته بـود،  ـ عمدة ازدواج هاي پیامبر در شرای3

. مانند شکست مسلمانان در جنگ اُحد که وضع مسلمانان بسیار ناراحت کننده بود
.چند همسر گزید، تا از آنان نگه داري کند) ص(در این سال پیامبر

دقـت در ایـن امـور در حکمـت هـاي      . با قبایل انصار ازدواج نکرد) ص(ـ پیامبر4
چک ترین تردیدي کوبدون یافتن هدف ها به ما کمک میکندو ) ص(ازدواج پیامبر

: اوالًچراکـه  به جهت ارضاي خواهش هاي نفسانی نبود، ) ص(ازدواج هاي پیامبر
. می بایست در سنین جوانی به این کار مبادرت میکرد) ص(چنین بود، پیامبرایناگر 
زینش اگر حضرت در پی آن بـود، مـی بایسـت جهـت گیـري هـایش در گـ       : ثانیاً

اگر به دنبال بهرة جنسـی بـود، در   . همسران این را اثبات کند، نه این که نفی نماید
در حـالی  . گزینش همسران به جذابیت جنسی و زیبایی و جوانی آنان توجه میکرد

به جاي ازدواج با دوشیزگان خوش سیما، با زنان بزرگسـال و بیـوه   ) ص(که پیامبر
ازدواج "ام سـلمه "یخی،حضـرت در حـالی بـا    بنا به گزارش هاي تار. ازدواج کرد
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نمود که وي پیر زنی بود که رغبت به ازدواج نداشت و برایش جاي تعجب بود که 
.چرا پیامبر از وي در این سن و سال خواستگاري نموده است

آنانی که با انگیزة کامیابی جنسی به ازدواج هاي متعدد رو می آورند، ماهیـت  : ثالثاً
آنان به زرق و برق ظـاهري زنـدگی، لبـاس و    . ونه اي دیگر استزندگی آنان به گ

زینت زنان و رفاه و خوشگذرانی رو می آورند؛ درحالی که سیره و زنـدگی پیـامبر   
در برابـر خواسـت همسـران    ) ص(پیـامبر . خالف این را نشان میدهـد ) ص(اسالم

زیسـتی را  خویش در مورد زرق و برق زندگی، آنان را مخیر کرد که یا همین ساده 
برگزینند و به عنوان همسر پیامبر باقی بمانند و یا از حضرت طالق بگیرند و دنبال 

داسـتان تعـدد   : عالمۀ طباطبایی در این بـاره مـی نویسـد   .زرق و برق زندگی روند
رانمی توان بر زن دوستی و شـیفتگی آن حضـرت نسـبت بـه     ) ص(زوجات پیامبر

دواج آن حضرت در آغاز زندگی که تنهـا  جنس زن حمل نمود، چه آن که برنامه از
به خدیجه اکتفا نمود و هم چنین در پایان زندگی که اصوالً ازدواج بر او حرام شد، 

2منافات با بهتان زندوستی آن حضرت دارد
اگر هدف پیامبر از ازدواج لذت بـردن  . کنیز بودند) ص(دو تن از زنان پیامبر: رابعاً

مـی توانسـت از   ) ص(یز بودند، بدون ازدواج، پیامبراز آنان بود،این دو چون که کن
بنـابراین اهـداف و حکمـت    .با این تحلیل ازدواج بی فایده بود. آنان بهره مند شود
را می بایست در غیر از انگیزه هاي نفسانی جستجو نمـود  ) ص(هاي ازدواج پیامبر

:که مهم ترین آن بدین شرح است
یکی از اهداف ازدواج هاي :سیاسی ـ تبلیغیـ هدف 1:اهداف پیامبر از ازدواج مکرر

تبلیغی بود؛ یعنی بـا ازدواج مـوقعیتش در بـین قبایـل     -هدف سیاسی ) ص(پیامبر
مستحکم گردد و بر نفوذ سیاسی واجتماعیش افزوده شود و از این راه براي رشد و 
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حضرت به خاطر دست یابی بر موقعیـت هـاي بهتـر    .گسترش اسالم استفاده نماید
وسیاسی، در تبلیغ دین خدا و استحکام آن و پیوند با قبایل بزرگ عرب و اجتماعی

جلوگیري از کارشکنی هاي آنان وحفظ سیاسیت داخلی وایجاد زمینۀ مساعد براي 
در راسـتاي ایـن اهـداف    .مسلمان شدن قبایل عرب، به برخـی ازدواج هـا رو آورد  

با حفصه دختر عمـر از قبیلـه   با عایشه دختر ابوبکر از قبیله بزرگ تیم، ) ص(پیامبر
بزرگ عدي، با او حبیبه دختر ابوسفیان از قبیلۀ نامدار بنـی امیـه، ام سـلمه از بنـی     

هـالل و صـفیه از بنـی اسـرائیل پیونـد      ی  مخزوم، سوده از بنی اسد، میمونه از بنـ 
در آن محیطـی  .ازدواج مهم ترین پیوند میثاق اجتماعی است،. زناشویی برقرار نمود

و خونریزي و غارتگري رواج داشت، بلکه به تعبیر ابن خلدون جنـگ و  که جنگ 
بهترین عامل بازدارنده از 3خونریزي و غارتگري جزو خصلت ثانوي آنان شده بود

با ) ص(به همین جهت پیامبر. جنگ ها و عامل وحدت و اُلفت، پیوند زناشویی بود
دشـمن  ) ص(بـا پیـامبر  قبایل بزرگ قریش، به ویژه با قبایلی کـه بـیش از دیگـران   

اما با قبایل انصـار کـه از سـوي    . بودند، مانند بنی امیه و بنی اسرائیل، ازدواج نمود
دشـمنی نداشـتند،   ) ص(آنان هیچ خطري احساس نمی شد و آنان نسبت به پیـامبر 

ام حبیبـه را بـه   ) ص(محمـد : نویسندة مسیحی می نویسد"گیورگیو".ازدواج نکرد
بدین ترتیب داماد ابوسفیان شود و از دشمنی قریش نسبت ازدواج خود در آورد تا

در نتیجه پیامبر بـا خانـدان بنـی امیـه و هنـد زن ابوسـفیان وسـایر        . به خود بکاهد
دشمنان خونین خود خویشاوند و ام حبیبه عامل بسیار مؤثري براي تبلیغ اسالم در 

4خانواده هاي مکه شد
ومان و واماندگان را جزء آیین نجـات  حمایت از محر) ص(پیامبر: ـ هدف تربیتی2

قرآن مردم را به حمایت از واماندگان ومحرومان و ایتام فرا . بخش خویش قرار داد
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در مناسبت هاي مختلف مـردم را بـه ایـن کارخداپسـندانه     ) ص(پیامبر. می خواند
تشویق نمود، و در عمل براي مردان بیچاره و وامانده در کنار مسـجد صـفه را بنـا    

این حمایت عملـی و صـفه   .و حدود هشتاد نفر از آنان را در آن جا سکنی دادنهاد 
نشینی مربوط به مردان بود، اما دربارة زنان باتوجه به موقعیت آنان، ایـن گونـه راه   

براي زنـان  ) ص(حل براي رهایی آنان از مشکالت پسندیده نبود، بلکه رسول خدا
گ مردم و راه حل چنـد همسـر   حضرت از فرهن. راه حل دیگري را در نظر گرفت

داري که بازتاب شرایط اجتماعی بود، بهره جست و مردان مسلمان را تشویق نمود 
که زنان بی سرپرست و یتیم دار را به تناسب حالشان، با پیوند زناشـویی بـه خانـه    
هاي خویش راه بدهند، تا آنان و یتیمانشان از رنج بی سرپرسـتی و تنهـایی و فقـر    

هاي روانی رهایی یابند؛ و خود نیز در عمل بـه ایـن کـار تـن داد تـا      مالی و عقده 
. مسلمانان د رعمل تشویق شوند و در مسیر رفع محرومیت واماندگان قدم بردارنـد 

با زنان بیوه ازدواج نمود و آنان را به همراه فرزندان یتیمشان بـه خانـۀ   ) ص(پیامبر
مشکالت گام برداشته باشد و خویش راه داد، تا هم خودش به قدر توان در زدودن

.هم الگوي خوبی براي مردم در این امر باشد
اسالم با برنامه ریزي دقیق و مرحله بـه مرحلـه در جهـت    : ـ هدف رهایی کنیزان3

از شیوه هـاي خـوب و متعـدد بـراي     ) ص(رسول خدا. آزادي اسیران گام برداشت
ویریـه و صـفیه کنیـز    ج. آزادي اسیران بهره جست که ازدواج از جملۀ آنهـا اسـت  

این دو را آزاد کرد و سپس با آن دو ازدواج نمود، تا بدین وسیله ) ص(پیامبر. بودند
اول او. به مسلمانان بیاموزد که میشود با کنیز ازدواج نمود

در ازدواج پیامبر با جویریه بسـیاري  . را آزاد نمود و سپس شریک زندگی قرار داد
جویریه در غزوه بنی مصطلق اسیر شده بود و : این کهتوضیح . از کنیزان آزاد شدند
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حضرت وي را ازاد کرد و سـپس بـا   . قرار گرفت) ص(در سهم غنیمتی رسول خدا
کار حضرت براي یارانش الگوي خـوبی شـد و تمـامی اسـیران     . وي ازدواج نمود

.غزوه بنی مصطلق که حدود دویست تن بودند، آزاد شدند
یارانش ایـن  . محمد با جویریه ازدواج کرد: نویسددانشمند مسیحی می"گیورگیو"

فرداي آن روز کم کـم اسـیران   . عمل برا نپسندیدند و آن را با تعجب می نگریستند
) ص(خود را آزاد کردند، چون که نمی توانستند بپذیرند که بستگان همسـر پیـامبر  

5.بردة آنان باشند
برخـی از  :ن مشرك و کـافر ـ نجات زن و جلوگیري از غلتیدن وي در دامن بستگا4

زنانی که مسلمان شده بودند و به جهت مرگ، شـهادت و یـا ارتـداد شـوهر، بـی      
سرپرست می شدند و زندگی بر انان بسیار مشکل بود و در وضع بسیار اشـفته اي  
به سر می بردند، همانند ام حبیبه، دختر ابوسفیان کـه همـراه شـوهرش بـه حبشـه      

نه می توانست در آن جا بماند و نه بـه  . ست شدهجرت کرد و در آن جا بی سرپر
وقتی که از مشکل وي با خبر شد، پیکی بـراي  ) ص(پیامبر.مکه نزد پدرش برگردد

. نجاشی پادشاه حبشه فرستاد و از او خواست تا ام حبیبه را به عقد پیـامبر در آورد 
گان این ازدواج باعث شد که وي از بی سرپرستی نجات پیدا کند و بـه دامـن بسـت   

. مشرك خویش نغلتد
حکم پسر واقعـی را نـدارد و   "پسرخوانده"در اسالم :ـ طرد سنت غلط و جاهلی5

در حالی که در جاهلیت احکام پسر واقعی را . زن پسر خوانده بر مرد محرَم نیست
بر پسر خوانده سرایت می دادند، از آن جمله زن پسر خوانده بر پدر خوانده محرم 

زینـت بنـت   "بـه دسـتور خـدا بـا     ) ص(پیامبر6کم را باطل نموداسالم این ح. بود
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که همسر مطلقه زیدبن حارثه، پسرخواندة پیـامبر بـود، ازدواج نمـود، تـا     "حجش
7حکم جاهلی را در عمل باطل کند و مردم پذیراي نقض حکم جاهلی باشند

اگر این ازدواج صورت نمی گرفت، ممکن بود زیدبن حارثه، یا پسرش اسـامه بـن   
زید، بعد از رحلت پیامبر به عنوان پسر و وارث پیامبر مطرح می شد و مسیر امامت 

افزون بر این امور ازدواج هاي پیامبر . دگرگون می شد) ص(و وراثت خاندان پیامبر
از اهداف و حکمت هاي دیگري برخوردار بود که به جهت رعایت اختصار از ذکر 

. آنها خودداري میشود

مردان است وزنان به نوعی اسیر دست مردانندچرا حق طالق با-9

منتهاى اهانت و تحقیر براى یک زن این است که مرد بگوید من تو رادوسـت نـدارم،از تـو    
قـانون  . آن مـرد نگـه دارد  تنفر دارم،و آنگاه قانون بخواهد به زور و اجبار آن زن را در خانه

زن را در مقام طبیعـى خـود در   ر نیستتواند اجبارا زن را در خانه مرد نگه دارد ولى قادمى
قانون قادر است مرد را مجبـور  .کندمحیط زناشویى یعنى مقام محبوبیت و مرکزیت نگهدارى

به نگهدارى از زن و پرداخت نفقه و غیره بکند اماقادر نیست مرد را در مقـام و مرتبـه یـک    
از این رو هر زمـان  . ردیک نقطه مرکزى نگه دادر گرد»گردان«فداکار و به صورت یک نقطه

. مرده استکه شعله محبت و عالقه مرد خاموش شود ازدواج از نظر طبیعى

بشود چطور؟ آید و آن اینکه اگر این شعله از ناحیه زن خاموشاینجا پرسش دیگرى پیش مى
رود؟اگـر بـاقى   یا ازمیان مىآیا حیات خانوادگى با از میان رفتن عالقه زن به مرد باقى است

پایـان حیـات خـانوادگى    ت،چه فرقى میان زن و مرد است که سلب عالقه مـرد موجـب  اس
شود؟واگر بـا سـلب عالقـه زن نیـز     شود و سلب عالقه زن موجب پایان این حیات نمىمى
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یابد،پس در صورتى که زن از مردسلب عالقه کند باید ازدواج را حیات خانوادگى پایان مى
. بدهیمهم مثل مرد حق طالقپایان یافته تلقى کنیم و به زن 

تنها چیـزى  . به عالقه طرفین نه یک طرفجواب این است که حیات خانوادگى وابسته است
ایـن  طبیعت،عالیق زوجین را بـه .که هست،روانشناسى زن و مرد در این جهت متفاوت است

ل و اصـی عالقه و محبت.صورت قرار داده است که زن را پاسخ دهنده به مرد قرار داده است
بـه او بـه   پایدار زن همان است که به صورت عکس العمل به عالقه و احترام یک مردنسبت

از ایـن رو عالقـه زن بـه مـرد معلـول عالقـه مـرد بـه زن و وابسـته بـه           .آیـد وجود مـى 
مرداست کـه اگـر زن را   ;طبیعت،کلید محبت طرفین را در اختیار مرد قرار داده است.اوست
بـه او وفـادار   داردو نسـبت وفادار بماند،زن نیز او را دوست مـى به او بدارد و نسبتدوست

وفایى مـرد  عکس العمل بىوفایى زنبه طور قطع زن طبعا از مرد وفادارتر است و بى.ماندمى
. است

بـا  یعنـى ایـن مـرد اسـت کـه     ;طبیعت،کلید فسخ طبیعى ازدواج را به دست مرد داده است
زن کـه  کنـد،بر خـالف  عالقه مىن او را نیز سرد و بىبه زوفایى خود نسبتعالقگى و بىبى
از .کندعالقگى اگر از او شروع شود تاثیرى در عالقه مرد ندارد بلکه احیانا آن راتیزتر مىبى

عالقگـى زن منجـر بـه    بـى شـود،ولى عالقگى طرفین مـى عالقگى مرد منجر به بىاین رو بى
مردمـرگ ازدواج و پایـان حیـات    سـردى و خاموشـى عالقـه   .شـود عالقگى طرفین نمىبى

را به صورت مریضى نیمه جان در خانوادگى است اما سردى و خاموشى عالقه زن به مرد آن
عالقگى از زن شروع شود،مرد اگر عاقل بىدر صورتى که.آورد که امید بهبود و شفا داردمى

د،و این کار بـراى مـرد   تواند با ابراز محبت ومهربانى عالقه زن را بازگردانو وفادار باشد مى
خود را به زور قانون نگه دارد تا تدریجا او را رام کنـد ولـى   اهانت نیست که محبوب رمیده

براى زن اهانت وغیر قابل تحمل است که براى حفظ حامى و دلباخته خود به زور و اجبـار  
. شودقانون متوسل
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اگر مرد، .ستمگرى مردنباشدعالقگى زن فساد اخالق وبىالبته این در صورتى است که علت
و گردد،مطلب دیگرى عالقهستمگرى آغاز کند و زن به خاطر ستمگرى و اضرار مرد به او بى

اضرار و سـتمگرى نگـه   به مرد اجازه داده نخواهد شد که سوء استفاده کند و زوجه را براى
. دارد

قلـب  است و زن بـه به هر حال تفاوت زن و مرد در این است که مرد به شخص زن نیازمند 
بـراى زن  حمایت و مهربانى قلبى مرد آنقدر براى زن ارزش دارد کـه ازدواج بـدون آن  . مرد

طالق حق طبیعى مرد است اما به شرط اینکـه روابـط او بـا زن جریـان     . قابل تحمل نیست
خواهد با زن جریان طبیعى روابط شوهر با زن به این است که اگر مى. طبیعى خود راطى کند

کنـد از او بـه خـوبى نگهـدارى کنـد،حقوق او را ادا نمایـد،با او حسـن معاشـرت         دگىزن
یعنى از طـالق  ;باشد،و اگر سر زندگى با او را ندارد به خوبى و نیکى او را طالق دهدداشته

او امتناع نکند،حقوق واجبه او را بعالوه مبلغى دیگر به عنوان سپاسگزارى بـه او بپـردازد و   
15کندو علقه زناشویى را پایان یافته اعالم) 2(سع قدره و على المقتر قدره متعوهن على المو

اما اگر جریان طبیعى خود را طى نکند چطور؟یعنى اگر مردى پیدا شود که نـه سـرزندگى و   
حسن معاشرت و تشکیل کانون خانوادگى سعادتمندانه و اسالم پسندانه داردو نه زن را آزاد 

و جلـب نظـر و   ود برود،به عبارت دیگر نه بـه وظـایف زوجیـت   گذارد که دنبال کار خمى
دهد،در اینجا چه بایدکرد؟ دهد و نه به طالق رضایت مىرضایت زن تن مى

امـا  . کندمىطالق طبیعى نظیر زایمان طبیعى است که خود به خود جریان طبیعى خود را طى
دهد،نظیر زایمان مىالق تنکند و نه به ططالق از طرف مردى که نه به وظایف خود عمل مى

بعبارت دیگر زن مـی  . آوردغیر طبیعى است که با کمک پزشک و جراح نوزاد را باید بیرون
16تواند با استفاده از قاضی از مرد خود طالق بگیرد
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دیدگاه اسالم درباره زن دیـدگاهی عـالی اسـت و مـا     :انواع طالقی  که متصور است 
دربـاره زن بـه حسـاب دیـدگاه ارزشـمند اسـالم       نباید برخورد جوامع اسـالمی را 

:مساله طالق و جدائی به چند صورت قابل تصور است:.بگذاریم،
.حق طالق منحصرا در دست مرد می باشد) 1
.حق زن منحصرا در دست زن باشد)2
.زن و مرد به صورت استقاللی و در عرض یکدیگر ، این حق را دارا باشد)3
.و باتوافق طرفین باشداین حق به صورت اشتراکی)4
.حق طالقی وجود نداشته باشد)5
حق طالق در ابتدا به دست مرد باشد ولی بـراي زن هـم در مـوارد لـزوم سـاز      ) 6

.کارهاي مناسبی مشخص شده باشد
فرض اول ظلم به زن است واین با اسالم سازگاري ندارد فرض دوم بـا توجـه بـه    

) د آن بنوعی حسـن وبرتـري اسـت   که وجو(عواطف و  احساسات شدید خانم ها 
. باعث سستی کانون خانواده و باال رفتن آمار طالق می شود

فرض سوم آمار طالق را بی جهت و با اندك مشاجره اي باال می برد و این مسـاله  
اکثر 1384دادگاه خانواده در سال  . در برخی از کشورهاي غربی تجربه شده است

در %90وان اعـالم کـرد در آمـار منتشـر شـده      درخواست هاي طالق را از طرف بان
خواست کنندگان طالق بانوان بوده اند

فرض چهارم نیز معقول نیست و منافات با حکمت جعل قـانون طـالق دارد زیـرا    
ممکن است  یک نفر خواستار طـالق و دیگـري طالـب عـدم آن باشـد و در ایـن       

صحیص است اما آن البته طالق توافقی.صورت سدس در برابر آن ایجاد می شود 



٦٥

مشکل آفرین است انحصار تحقق طالق بر اساس توافق است کـه مـثال اگـر مـرد     
.خواست زنش را طالق بدهد و زن نخواست طالق تحقق پیدا نکند

فرض پنجم صحیح نیست زیرا ما در مواردي می بینیم که جـدائی و گسسـتن ایـن    
.رابطه ، به صالح زن و مرد است

ختلف، فرض ششـم بهتـرین صـورت اسـت زیـرا از طرفـی       با توجه به حالتهاي م
جلوي گسترش بی رویه طالق را می گیرد ونقش تصمیمات احساسی را به پـایین  
ترین سطح خود می رساند و از طرف دیگر مانع ضایع شدن حقـوق خانمهـا مـی    

. گردد
از جمله ساز و کارهاي پیش بینی شده براي جلوگیري از تضییع حقـوق بـانوان در   

طالق وکالتی ، زن هنگام عقـد شـرط کندکـه وکیـل شـوهرش در      -1می آید ذیل
طالق قضائی ، قاضی در مواردي که حق زن ضایع می شود –2طالق خودش باشد 
طالق توافقی ، زن و شوهر با هم توافـق مـی کننـد کـه زن     –3او را طالق می دهد 

..طالق داده شود ،

400الی 361صنظام حقوق زن در اسالم-1پی نوشت
.174سید محمد حسین طباطبایی، فرازهایی از اسالم، ص 2
.286، ص 1، ج )ترجمه(مقدمه ابن خلدون3
.207محمد پیامبري که از نو باید شناخت، ص 4
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.181همان، ص 5
4.7آیۀ ) 33(احزاب 6
8-.37همان، آیۀ -7
. رجوع شود به مسالک،اول کتاب جهاد8
و 197-196ص/ 5ایضا رجوع شود به صحیح مسـلم ج  .و سیر و تواریخ صدر اسالمرجوع شود به کتب مغازى-9

. 247و جامع ترمذى ص17ص/ 2سنن ابو داود ج 
456ص/ 1وسائل ج -10
474ص / 1وسائل ج -11
.    اندهمه مورخین این مطلب را نوشته. 43ص/ 7صحیح بخارى ج-12
12مورخین ضمن وقایع فتح مکه،و مفسرین ذیـل آیـه  .تفاق مورخین و مفسرین استاین جریان نیز مورد ا-13

. 526ص/ 5ایضا کافى ج .انداز سوره ممتحنه ذکر کرده
15. 156ص/ 1وسائل ج 14
315ص شهید مطهري –نظام حقوق زن در اسالم -15
3همان ص 16

زناناجتماعیآزادي،اسالم:چهارمفصل
براحتی دوچرخه و زنان آزادي بیشتري دارند ودرادیان دیگر وغرب -1

و از اسـت  حضور زنـان در جامعـه یـک فرهنـگ     موتور سوار می شوند 
حضور آنان در ورزشگاه ها جلوگیري نمی کنند 

را سخت روح جوانان»آزادى روابط جنسى«و صریحتر»آزادى زن«جهان امروز به نام
شـکل  فتن استعدادها کمک کند،بـه به جاى اینکه این آزادى به شک.فاسد کرده است

دیگــر و بــه صــورت دیگــر غیــر آنچــه در قــدیم وجــود داشــت،نیروها و        
خانه بیرون آمده امـا بـه   زن از کنج. دهدانسانى را هدر داده است و مىاستعدادهاى

زن !است؟به سینماها،کنار دریاها،حاشیه خیابانها، مجالس شب نشـینى کجا رو آورده
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خانه را خراب کرده بدون اینکه مدرسه یا جـاى دیگـر را آبـاد    »آزادى«امروز به نام
. اگرغلط نکنم آنجا را نیز خراب کرده است.کرده باشد

بند و بارى و دور افکندن قیود انسـانى،از رانـدمان تحصـیل جوانـان     در اثر این بى
انـد،جنایتهاى عشـقى فـراوان    کاسته شده، جوانان از تحصیل و مدرسه فرارى شده

داران مولــد لــوازم آرایشــى پــر زار ســینماها رونــق گرفتــه،جیب کارخانــهشــده،با
ها و کولیها صد برابر دانشمندان و متفکران و مصـلحان  رقاصها و رقاصهشده،ارزش

آنگـاه کـه   .یـا چنـین نیسـت   خواهید بدانید چنین هسـت اگر مى.استاجتماعى شده
روفسور برنارد،متخصـص  شود با آنگاه که دانشمندى نظیر پاى واردکشور مىرقاصه

شود مقایسه کنید و عکس العمـل جوانـان را در هـر دو    معروف پیوندقلب،وارد مى
. مورد ببینید

اسـالم بـا همـه تـوجهى کـه بـه خطـر شکسـته شـدن حصـار           :مطلب دیگر اینکه
همان طور که روش این آئین پاك خدایى است که یک آئـین معتـدل و   -داردعفاف

ــادل ــراط  متع ــر اف ــت و از ه ــتش را   اس ــت و ام ــه دور اس ــى ب ــت «و تفریط ام
زنان را تا حـدودى کـه منجـر بـه     .شودهاى دیگر غافل نمىازجنبه-خواندمى»وسط

کندوحتی در بعضى موارد شرکت آنهـا را  فساد نشود از شرکت دراجتماع نهى نمى
و مـرد متسـاویا   کند، که در ذیل به نمونه هاي اشاره می شود حج بـر زن واجب مى

دانـیم جهـاد بـر زنـان     و حتى شوهر حق ممانعت ندارد، چنانکـه مـى  واجب است
مورد حمله واقع شود و جنبه صد واجب نیست مگر وقتى که شهر و حوزه مسلمین

بر زنان .دهندهمان طور که فقها فتوا مىدر این صورت.در صد دفاعى به خود بگیرد
حال رسول خدا در عین.واجب نیستولى در غیر این صورت8شود نیز واجب مى

داد که در جنگهابراى کمـک بـه سـربازان و مجـروحین     به برخى از زنان اجازه مى
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بر زنان واجب . 9قضایاى زیادى در تاریخ اسالم در این زمینه هست .شرکت کنند
بعد از حضـور  .رسانندنیست که در نماز جمعه شرکت کنند مگر آنکه حضور به هم

بـر زنـان واجـب نیسـت کـه در نمـاز       . 10شرکت کنند و ترك نکنندواجب است
براى زنان صاحب هیئت . باشندنمىعیدین شرکت کنند ولى از شرکت کردن ممنوع

-با قید قرعـه -پیغمبر اکرم زنان خود را. 11و جمال شرکت در این مجامع مکروه 
پیغمبر اکرم از زنان . 12کردند نیز چنین مىبعضى از اصحاب.بردبا خود به سفر مى

آوردنـد،  داد ظـرف آبـى  گرفـت ولـى بـا آنهـا مصـافحه نکرد،دسـتور       یعت مىب
خویش در آب فـرو  خود را در آن فرو برد و دستور داد زنان دستدست

عایشـه گفـت هرگـز دسـت پیغمبـر در همـه عمـر        .13. شمردبرند،همین را بیعت
کـه آن را  زنان را از تشییع جنازه منع نکرد گو این. بیگانه را لمس نکردیک زندست

در عـین  .رسول خداترجیح داد زنان در تشییع جنازه شرکت نکننـد .الزم هم نشمرد
در روایـات مـا آمـده    .انداند و احیانا نماز خواندهکردهحال در موارد خاصى شرکت

رسول اکرم وفات کرد زهـراى مرضـیه سـالم اهللا    است که وقتى زینب دختر بزرگ
از نظر روایات شیعه بـراى  .14نماز خواندند ىعلیها و زنان مسلمانان آمدند و بر و

علماى اهل تسنن از ام عطیـه نقـل   .استزنان جوان شرکت در تشییع جنازه مکروه
رسول اکرم ما را توصیه کردکه در تشییع جنازه شرکت نکنیم ولى :اند که گفتکرده

2و1منع نفرمود
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بال آن بوده انـد و بـه   آزادي از الفاظ زیبا و مقدسی است که انسان ها همیشه به دن
امید زندگی در سایه آن تالش و سختی هاي بسیاري را متحمل می شده اند که بـا  
دقت و ظرافت در مسائل مورد ابتال ، از افتادن در این مشکالت خـود را بـر حـذر    

.بداریم
ر پیشرفت ،علـم آمـوزي و پیشـرفت جامعـه     یزن و مرد باید از آزادي خود در مس

دیگـران  گر بخواهند از آزادي خـود در جهـت ظلـم بـه خـود یـا       استفاده کنند و ا
استفاده کنند خداوند از آن منع فرموده است واین حکم و قاعده در مورد هر کـدام  

:از زن و مرد جاري است ، حال با توجه به این مقدمه ، دونکته ضروري است
در د کـه  بایـد رعایـت شـو   همه ورزش ها براي زنان نیز آزاد اسـت  وتنهـا  ) الف 

چرا که تحریک جوانان مجرد ونبود لوازمات ازدواج بـراي  نباشد حضور نا محرم 
آنان جامعه را ویران می کند ، امنیت زنان ودختران بی گناه را به مخاطره می اندازد 

مـردان هـرزه ، تـوان اداره یـک     . گـردد میهـا باعث سست شدن نظام خانوادهو
می کنندکه ضرر خواهند بود زنانخود خانواده را ندارند ودر این میان

جایگاه زن در اسالم ، جایگاهی عالی و مهم است و او نبایـد خـود را در معـرض    
سوء استفاده نا محرمان قرار دهد تا آنان به او هچون کاالئی ناچیز و عروسکی زیبا 

حضور بی مباالت زن در اجتماع ، عرصـه را بـراي فعالیـت هـاي سیاسـی      .بنگرند
حال با ایـن توضـیح ،   . تماعی او ناامن می کند و بر آلوده شدن زنان می افزاید ،اج

آیا حضور زنان در جا هایی همچون ورزشگاه ها و اختالط آن هـا بـا مـردان ، بـه     
گونه اي که جامعه به فساد و تباهی کشیده شود و ارزش و جایگاه زنان لگـد مـال   

ه براي چنین کاري است ؟شود صحیح است ؟ آیا آزادي دلیلی قانع کنند
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غرب ما را متهم می کند که ما مخالف آزادي زنان هستیم و زنان را مجبور بـه  -ب
سـخن مـا   . رعایت حجاب می کنیم و در اجتماع براي آنها محدودیت هایی قائلیم 

اسالم بـه زن ارزش داد  ) 2.  ما حق آزادي را براي زن ومرد قائلیم) 1: آن است که 
اسالم هزار و چهار صد سال پـیش حـق   . براي جهانیان تشریح کردو جایگاه آن را

مالکیت و حق رأي را براي زنان به رسمیت شناخته است اما غرب ، کمتـر از یـک   
اگر ما آزادي زنان ) 3.  قرن است که این حقوق را براي زنان به رسمیت می شناسد

جبه باشند و با آنـان  را سلب کرده ایم شما چرا اجازه نمی دهید زنان مسلمان ، مح
! مخالفت می کنید ؟ 

؟ وآنان را در صحنه جامعه محدود چرا اسالم اشتغال زنان را مطلوب نمی داند-2
می کند

نیست شرعی واجبجنبه ارشادي دارد و غالب توصیه هاي  اسالم در این زمینه 
را انتخاب کننـد  هاي دلخواه خود زنان می توانند دوشا دوش مردان کار از این رو 

شاید در تلویزیون دیده باشید زنان ایرانی مسـلمانی کـه میکـانیکی ، راننـدگی یـا      
خلبانی  می کنند ارزش زن در اسالم با آنچـه آنـان بـراي خودشـان مـی خواهنـد       

تفاوت فراوانی دارد 
این توصیه ها بخاطر حفظ شخصیت وحقوق زنان می باشد  واگر زنـی نپسـندید   

می نشده است اسالم یک اصل مسلمی را در خانواده واجتمـاع الزم  رعایت آن الزا
می داند وآن حفظ آرامش در فضاي خانواده وجامعه است از ایـن رو  حضـور زن   
در خانه  با توجه به وظایف سنگین زن در مدیریت داخلی خانواده  ، سامان دهـی  

فضاي پر نشاط آن و تربیت فرزندان  ، نقش پر رنگی می یابد  
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ز نقطه نظر اجتماعی نیز حضور کمتر زنان در جامعه آرامش اجتماعی را نیز در پی ا
خواهد داشت چرا که از طرفی امکان ازدواج براي تعداد زیادي از پسـران  فـراهم   
نشده است  و حضور آنان جهت تامین معاش وفراهم شدن زمینه تشکیل خـانواده  

رچـه حضـور زنـان در فضـاي     یشان امري ضروري است با توجه به این مقدمـه ه 
جامعه کمرنگ تر باشد آلودگی هاي اجتماعی نیز کاهش می یابد 

البته الزم بذکر است   برخی مشاغل تنها از عهده زنان بر میآیـد و از طـرف دیگـر    
داشتن تحلیل سیاسی و حضور در اجتماع از وظایف یک زن مسـلمان اسـت زیـرا    

هنگامی که آنان بـه صـحنه مـی آینـد     زنان در هدایت اجتماع نقش اصلی دارند و
.شوهر و فرزندان و به تعبیري همه جامعه را به صحنه می کشد

با توجه به این مطالب دین مبین اسالم  در مواردي حضور زنـان  را الزم میشـمرد   
:اما در این باره چند نکته حایز اهمیت است

تناسـب داشـته   شغل زن باید به گونه اي باشدکه با روح ظریف و حسـاس زن ) 1
باشد و از مشاغل سخت و طاقت فرسا و مدریت هایی که تماس بسیار با نـامحرم  

.دارد و از توان و عهده او بر نمی آید نباشد
باشد.بیرون رفتن از باید با اجازه شوهر) 2
تفاوت زن و مرد از حکمتهاي خداست زیرا براي دوام نسل بشر هر کـدام از زن  . 

اسالم زن و مرد را دو موجود کامـل ، ارشـد   .خاصی نیازمندند و مرد به توانائیهاي
همه مخلوقات و شایسته رسیدن به کمال انسانی می داند و با همین افکار روشـنی  
بخش زنجیر جهل ، فقر وفالکت ، بی سوادي و زور گوئی را از گـردن زنـان پـاره    

ي این که در جامعه زنان برا. کرده و آنان را از یوغ ظلم و ستم بیرون کشیده است 
ارزش واقعی خود را پیدا کنند و به جایگاه انسانی خود برسند باید احکـام حیـات   
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بخش اسالم را مورد مطالعه کنند و با دقت ، برنامـه ریـزي و کـار گروهـی زمینـه      
تحقق واقعی آن را در جامعه فراهم سازند 

و حتـی در برخـی   زن و مرد از بهره هوشی برابري نسبت به هم برخوردار هسـتند  
موارد بهره هوشی زنان بیش از مردان است اما تفاوت اساسی در ایـن جاسـت کـه    
مردان به دلیل شرایط روحی و ارتباط بیشتر با محیط بیرون و برون گرائـی روحـی   
در تدبیر امور و پذیرفتن مسولیت و مشاغل سخت و طاقت فرسا آمادگی بیشـتري  

از بهـره هوشـی خـود در امـور ظریـف و هنـري       دارند اما خانمها به علت استفاده 
،نازکی طبع و احساسات شدید که الزمه وجود زن است ، همچنین ارتباط کمتر بـا  
محیط بیرون و درون گرائی ، در گرم کردن محـیط خـانواده و تربیـت فرزنـدان و     
پراکنده کردن بذر محبت و معنویت در سطح جامعـه نقـش اساسـی را بـازي مـی      

اساسی بین زن و مرد که یکی را بـراي پـذیرفتن نقـش سرپرسـت     این تفاوت .کند
خانواده و کارهاي مدیریتی و سخت و دیگري را براي پذیرفتن نقـش همسـري و   
مادري و کارهاي لطیف و آرام آماده می سازد ، احکام و مسائل حقوقی هر یـک را  

متفاوت از دیگري می سازد ، 
خود را به خانواده اختصاص دهد در اسالم توصیه شده است زن بیشتر وقت-3

وکمتر در مجامع عمومی حاضر شود این توصیه ها عمال توفیق بسیاري از اعمال 
شایسته را از زنان می گیرد  

آنـان  اسماء،دختر یزید انصارى،از طرف زنان مسلمان مدینه مامور شد به نماینـدگى 
سـول خـدا ابـالغ کنـد و     آمیز زنان مدینه را بـه ر نزد رسول خدا برود و پیام گالیه

. بگیردجواب



٧٣

پدر و مادرم «: گفت.اسماء وقتى وارد شد که رسول خدا در میان جمع اصحاب بود
گوییم خداوندعز و جل تو را هم ما زنان مى.1من نماینده زنانم به سوى تو .قربانت

ه تو و ما زنان نیز ب. تو تنها پیامبر مردان نیستى.بر مردان مبعوث فرمود و هم بر زنان
حاجت جنسى شما هاى خویش نشستهما زنان در خانه.خداى تو ایمان آوردیم

اما از آن طرف .پرورانیممىآوریم،فرزندان شما را در رحم خویشمردان را برمى
بینیم وظایف مقدس و کارهاى بزرگ و ارجمند وپر اجر و با ارزش به مردان مى

فیق جمعه و جماعت دارند،به عیادت مردانند که تو. اختصاص یافته و ما محرومیم
دهند و از همه کنند،حج مکرر انجام مىمىجنازه شرکتروند،در تشییعران مىبیما

یا جهاد حجدر صورتى که وقتى یک مرد به.ارندخدا دباالتر توفیق جهاد در راه
هاى شما نخریسىکنیم،براى جامهمىیاموال شما رانگهداررود ما زنان هستیم کهمى
چگونه است که ما در زحمتها شریک شما .کنیمشما را تربیت مىکنیم،فرزندانمى

مردان هستیم امادر وظایف بزرگ و مقدس و کارهاى پر اجر و پاداش شرکت 
آیا تا «: رسول اکرم نگاهى به اصحاب کرد و فرمود» نداریم و از همه آنهامحرومیم؟

» اید؟شنیدهسایى در امور دینکنون از زنى سخنى به این خوبى و منطقى بدین ر
رسول خدا » .کنم این سخن از خود این زن باشدخیال نمى«: یکى از اصحاب گفت

گویم آنچه مى!اى زن«: رو کرد به اسماء و فرمود.به جواب این مرد اعتنا نکرد
پنداشتى که هر که . اند نیز حالى کندرست فهم کن و به زنانى که تو را فرستاده

یابد اسطه این کارها که برشمردى توفیق اجر و پاداش وفضیلت را مىمرد شد به و
دارى وشوهردارى خانهزن اگر خوب.حرومند؟خیر چنین نیستو زنان م

.اء الیکانا وافدة النس1
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فضیلت و ور کدورت آلوده شود،اجر و پاداشکند،نگذارد محیط پاك خانه با غبا
» .دهندبا همه آن کارها که مردان انجام مىتوفیقش معادل است

زنـــى بـــا ایمـــان بـــود و تقاضـــاى او و زنـــان همفکـــرش از عمـــق اســـماء
او و .بینـیم برانگیخته شده کـه غالبـا امـروز مـى    خاست نه از شهواتبرمىایمانشان

نگران این بودند مبادا وظایفى که به عهده آنان واگذار شده قدر و قیمتى همفکرانش
اختصـاص یافتـه   نداشته باشد وهمه وظایف مقدس و قدر و قیمت دار بـه مـردان   

اما در چه؟در ربودن .تقاضاى مساوات زنان و مردان را داشتنداو و همفکرانش.باشد
کرد این چیزى که در مخیله آنان هم خطور نمى.وظیفه مقدسگوى فضیلت و انجام

. نهند و جنجال راه بیندازند»حقوق«بود که شهوات فردى رانام
اش از خوشـحالى برافروختـه شـد و    وقتى که آن جواب را شـنید چهـره  از این رو

. 1باخوشحالى به سوى همفکرانش برگشت 
وارد در باب شرکت زنان در این گونه موارد،در کتب حدیث روایات ضد و نقیضى

کـه  اما صـاحب وسـائل  .شودشدید استفاده مىاز بعضى از آنها ممنوعیت.شده است
: گویدت اسالم مىبا توجه به مجموع آثار و روایاخود محدث متبحرى است

شود که براى زنان رواست کـه بـراى مجـالس عـزا     از مجموع روایات استفاده مى«
یا تشییع جنازه بیرون رونـد و در ایـن مجـامع شـرکت     2یابراى انجام حقوق مردم 

کنند،همچنانکه فاطمه علیها السالم و همچنین زنان ائمه اطهار در مثـل ایـن مـوارد    

این داستان در کتب حدیث و تفسیر نیز نقل شده است.399- 398ص / 5اسد الغابه ج 1
روایتى از کافى از حضرت موسى بن جعفر علیهما السالم 118چاپ کمپانى صفحه 11در بحار االنوار جلد -2

یعنى پدرم امام صادق مادرمن و »کان ابى یبعث امى و ام فروة تقضیان حقوق اهل المدینۀ«:کند به این مضمونمىنقل
.فرستاد که حاجات درماندگان مدینه را انجام دهندمادر خودش را مى
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کند که روایات منع را حمـل بـر   بین روایات حکم مىپس جمع.اندکردهشرکت مى
1» .کنیمکراهت

داد که به خـاطر حـاجتى کـه دارنـد بیـرون رونـد و       پیغمبر اکرم زنان را اجازه مى
سـوده،دختر زمعه،همسـر رســول خـدا،زنى بلنـد بــاال     .کـارخویش را انجـام دهنــد  

با اینکه شب بود .دشب با اجازه رسول خدا از خانه به خاطر کارى بیرون آمیک.بود
عمـر در ایـن جهـت    .اش شـناخت الخطاب سوده را به خـاطر بلنـد بـاالیى   عمر بن

کرد اجازه ندهد زنانش بیـرون  داشت و همواره به پیغمبر توصیه مىتعصب شدیدى
خیـر  !تو خیال کردى که ما تو را نشـناختیم؟ :خشنى به سوده گفتعمر با لحن.روند

سـوده از همـان جـا    .بیشـترى بکـن  دن خـود دقـت  در بیرون آمپس از این.شناختیم
عرض رسول خـدا رسـاند در حـالى کـه رسـول خـدا       مراجعت کرد و ماجرا را به

طولى نکشید که حالـت وحـى   .در دستش بودمشغول شام خوردن بود و استخوانى
انه قـد اذن لکـن   : به حالت عادى فرمودپس ازبازگشت. حضرت عارض شدبر آن 

. 2ازه داده شد به شما که اگر حاجتى دارید بیرون روید اج. ان تخرجن لحوائجکن
خـدا  آید،در میان صحابه رسـول آنچنانکه مجموعا از تواریخ و نقلهاى حدیثى برمى

در همچنانکه مقتضاى طبیعتهایى خشک و خشن از طراز اوسـت -عمر بن الخطاب
3.ستنشینى کلى آنها بوده امورد زنان فوق العاده سختگیر و طرفدار خانه

72ص / 1وسائل ج -1
. 66ص/ 8و ج 49ص/ 7و صحیح بخارى ج6ص/ 7صحیح مسلم ج2

226مساله حجاب ص -3
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زن را از ،اسالم با اجباري کردن اجازه شوهر بـراي خـروج از خانـه     -4
؟بسیاري از حقوقش محروم می کند 

زنان ودختران بخاطر لطافت هاي شخصیتی وجاذبه هاي ظاهریشان پیوسـته خطـر    
طمع هوس بازان ونگاه آلوده نظر بازان را بهمراه خود دارند به طور معمول آسـیب  

و زن ممکن است مورد تعرض قـرار  . رون خانه بیش از مرد است پذیري زن در بی
گیرد ، از این رو همانطور که گل مراقبی همچون باغبان الزم دارد خداوندحکیم نیز 

خطـر آفرینـان بـه زن    براي حفظ کرامت بانوان ومحافظت آنـان مراقبـی از جـنس    
ن بایـد در  مرد براي اطمینان خـاطر خـویش و مصـونیت ز   برایش قرار داده است 

البته  اگر در مـواردي  .مورد آمد وشد همسرش به خانه و خارج از آن مطلع باشد 
) و به قدر کفایت اقدام آن نکـرده انـد  (خروج از خانه  واجب عینی یا کفائی باشد 
بـراي مثـال مراجـع تقلیـد حضـور در      .در این گونه موارد اجازه شوهر الزم نیست

وهر مانع خروج زن گرددانتخابات را واجب اعالم کنند وش
همچنین در موارد اضطراري که پیش می آید و متوقف بر خروج زن از منزل است 
نیازي به اجازه شوهر نیست ، همچون صورتی کـه مـرد نفقـه زن را نپـردازد و زن     

براي تامین آن ناچار به خروج ار منزل باشد
ز شـوهر در بیـرون   متأسفانه این واقعیت بسیار سودمند، یعنى وجوب اطاعـت زن ا 

رفتن از خانه از جانب بسیارى از زنان، که از حیثیت الهـى زن بـودن خـود دسـت     
اگر بیـرون  . برداشته اند، و براى خود نسبت به شوهرشان مردى قائلند تعطیل شده

رفتن زن از خانه به طور آزاد و دلخواه مصلحت بود، خداوند مهربان، آن را گره به 
بى اجازه بیرون رفتند، و مایه فتنه و فساد شدند، پاکى و .زلف اجازه شوهر نمى زد

متانت جامعه را به هم زدند، عادى هم بیرون نرفتند، زیباترین لباس را پوشیدند، به 
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بهترین وجهى آرایش کردند، موى و روى را بیرون انداختند، در برابر مردم کوچـه  
این زمینـه چـراغ غیـرت    و بازار طنازى کرده به عشوه گرى برخاستند، و گاهى در

مرد را هم خاموش کردند، تا به بازیگرى هاى او اعتراض نکند، از فرهنگ شیطانى 
یهود و نصارى و به قول خودشان تمدن و تجدد پیروى نمودند، و بالهائى به سـر  

!اسالم و مسلمین آوردند که تا قیامت جبران نمى شود
ةُ منْ بیتها بِغَیرِ اذْنِ زوجِهـا فَـانْ خَرَجـت لَعنَهـا کُـلُّ      نَهى رسولُ اللّه اَنْ تَخْرُج الْمرْأَ

.ملَک فى السماء و کُلُّ شَىء تَمرُّ علَیه منَ الْجِنِّ و االِْنْسِ حتّى تَرْجِع الى بیتها
از بیرون رفتن زنـان از خانـه بـدون اجـازه     ) صلى اهللا علیه وآله وسلم(رسول خدا 

شوهر نهى کردند، اگر زن بدون اجازه و رضاى شوهر خـارج شـود تمـام مالئکـه     
.آسمان و هر جن و انسى که بر او مى گذرد لعنتش مى کنند تا به خانه بازگردد

مـردى از انصـار بـه مسـافرت رفـت و بـه       :مـى فرمایـد   ) علیه السالم(امام صادق 
پـدر آن زن در ایـام سـفر    همسرش تأکید کرد تا من برنگردم از خانه بیـرون نـرو،   

شوهرش بیمار شد، زن کسى را نزد رسول حق فرستاد، و اجازه عیـادت خواسـت   
فرمود از شوهر اطاعت کن و در خانه بنشین، حال بیمار سنگین شـد بـاز پیـام داد    
ولى رسول اسالم همان جواب را داد، پدر از دنیـا رفـت، زن قاصـدى نـزد پیـامبر      

ازه پدر بروم حضرت همـان جـواب را داد، پـدر را بـه     فرستاد، که براى نماز به جن
خاك سپردند و زن در خانه ماند، پیـامبر پیـام دادنـد، اى زن خداونـد بپـاس ایـن       

1فرمانبردارى از شوهرت، پدرت و تو را آمرزید 

19رك نظام حقوق زن در اسالم فصل1
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حجاب زناناسالم و 
؟چرا حجاب الزامی است -1

می شـود دو  فلسفه احکام این سوال وپرسش هاي مشابه که مربوط به در پاسخ به 
اول منافع ومحاسن حجاب دوم بیان رابطه بنده ومـوال   است گونه پاسخ قابل طرح 

والزمه تبعیت 

با مراجعه به منابع اسالمی وکالم بزرگـان محاسـن وفلسـفه هـاي     –الف : منافع حجاب
ند پوشش یا حجاب، به صورتى که زیبائیها و زینت زن را بپوشـا شودمیبیانوضع آن حکم 
گان به شهوت حیـوانى، و حـاالت   ه تربیت، و آلودچرانى مردم هرزه و بىو او را از چشم

اى اخالقـى  شیطانى حفظ کند دستورى قرآنى، و قانونى الهى، و تکلیفى انسـانى، و برنامـه  
.است

حجاب و پوشش اسالمى که بهترین نوع آن چادر است، چادرى که یادگار منبع عصـمت و  
طلبى و رشد و کمـال  است، هیچ مانعى در راه دانش) علیها السالم(زهراعفتى چون فاطمه 

صـفتان در راه  کند، بلکه او را از بسیارى از خطرات، و دامهائى کـه حیـوان  زن ایجاد نمى
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کند، و پاکدامنى و سالمت و عفت اند حفظ مىزیبارویان، و دختران و زنان جوان قرار داده
.گذارداش محفوظ مىاگر ازدواج نکرده، براى مرد آیندهو حیاى او را براى شوهرش یا 

گوهر گرانبها و زیبا و پرقیمتى چون زن وقتى در صندوق الهى حجاب قرار داشته باشـد، از  
.دستبرد دزدان، و غارتگران، و آلودگان به لجن معصیت و گناه در امان خواهد بود

صوم آنان در معـرض دیـدگان مـردم    زیبارویان جوان، وقتى دیده نشوند، و چهره پاك و مع
قرار نگیرد، شعله هوسها و هواها، و آتش امیال و غرائز به سرکشى و سـوزاندن پـاکى یـک    

.خیزدملت، و خراب کردن بناى معنویت یک مملکت برنمى

گرى دختران و زنان را در کوچه پسران جوان وقتى گوهر زیبائى و زینت، و طنّازى و عشوه
یابان، معابر عمومى، فروشـگاهها، بیمارسـتانها، ادارات، مراکـز تجـارتى     و بازار، پارك و خ
چرانى، هوس، دختربازى، تجاوز به ناموس مردم، کنـدى ذهـن، در هـم    نبینند، دچار چشم

میلـى  شکستن اعصاب، بلوغ زودرس، استمناء، لواط، زنا، افکار پریشان، غصه و نگرانى، بى
و در نهایت تعطیـل شـدن نیـروى انسـانى خـود      به درس، عشق و عاشقى، بیمارى روانى،

.شوندنمى

حجاب حافظ وقار، شخصیت، کرامت، اصالت، و عظمت زن، و حـافظ زیبـائى و منـافع او    
تواند مدارج تحصیلى، و طریق کمـاالت و  زن در عین حجاب داشتن، مى.براى شوهر است

اى رقـى اسـت، وسوسـه   فضائل را بپیماید، و اینکه حجاب مانعى براى او در راه رشـد و ت 
هـاى  شیطانى، و القاء فکرى غلط از جانب استعمارگران غارتگر، و دزدان ناموس، و هـرزه 

.کشورهاى غربى و شرقى است

ها، استحکام رابطه زن و شوهر، تداوم زندگى، آرامش قلـوب مـردان، ثبـات    گرمى خانواده
ـ  ائى خانـه و خـانواده، بـر    دلبستگى و عشق و عالقه مرد به همسر قانونى و شرعى خود، برپ
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جائى اعتماد و اطمینان مرد به زن، همه و همه مرهون پوشش و حجاب زنان مملکت اسـت،  
.و اینکه مردان زیبائى چهره و زینت و زیور زنانى غیر از زن خود را نبینند

هاى اجتماعى دسترسى به زنان داشته باشند، مردان اگر به راحتى و به آسانى در تمام صحنه
انتى براى اثبات محبت و دلبستگى آنان به همسرانشان نخواهد بـود، و تحریـک هـوا و    ضم

هوس و شهوات آنان را از زندگى خود دلسرد، و خود کلنگى براى خراب کردن کانون گرم 
حجابى و بدحجابى و آزاد گذاشـتن زن، و آزاد بـودن زن بـه    زیان بى.خانواده خواهند شد

حجابى زن باعث گمراهى میلیونها مرد، و بـه  تاکنون بى.آیدصورت غربى آن به شماره نمى
ها، و پدید شدن عشق مرد بـه زن  گناه افتادن دیگران، و پیدا شدن هیوالى طالق در خانواده

خواسـته علـت   شوهردار، و روابط نامشروع، شده، و همانطور که یهودیت و مسیحیت مـى 
ــان از عرصــه  ــردان و زن ــیارى از م ــوتخــروج بس ــاه ملک ــده گ ــدارى ش ى اســالم و دین

هاى حجابى خود از این مسئله به ستوه آمده، و عوارض آن را از پدیدهگذاران بىپایه.است
نظام خانواده در ایران نظامى قوى، مستحکم، بر اساس حیا و عفت، .دانندشوم قرون اخیر مى

بـه دسـت   از زمـانى کـه اسـتعمار غـرب    .وقار و ادب، ایمان و تقوا، و طالق به ندرت بود
رضاخان پهلوى حجاب و پوشش قرآن را از بسیارى از زنان به غارت بـرد، وضـع خانـه و    
خانواده به صورت دیگر شد، آمار طالق فزونى گرفت در حدى که در اواخـر حکومـت آن   

شـد،  خانواده نابکار در هر ماه بین شش تا هفت هزار درخواست طالق به دادگاهها داده مى
دیده بدون شوهر، و این دو طایفـه  شدند، و زنان شوهرزن مىدیده بىمردان و جوانان زن

پیوستند، و سـفره فسـاد و افسـاد را    دارى و شوهردارى به جامعه مىآزاد شده از تعهد زن
آبـادى پـس از مسـئله    اللّه شاهمرجع بزرگ، حکیم خبیر مرحوم آیت.کردندتر مىگسترده

انکه مستمعین آن بزرگوار برایم نقل کردند، کشف حجاب، بدون ترس از حکومت وقت، چن
رضاخان با به غارت بـردن  : بارها در عرشه منبر و در مجالس عمومى و خصوصى فریاد زد

حجابى، در مسجد گوهرشاد، و در کنـار حـرم   حجاب قرآن، و کشتن قیام کنندگان علیه بى
.ر پیامبر را شکستکمر صد و بیست و چهار هزا) علیه السالم(مالیک پاسبان حضرت رضا
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آرى آن عارف عاشق، و هشیار بینا، که در مسائل اسالمى و در فلسفه و حکمـت مجتهـدى   
نظیر بود، کشف حجاب و بدحجابى را شـکننده کمـر فرسـتادگان خـدا     توانا، و بصیرى کم

گوید بر اسـاس مـدارکى   مى» آیا ما مسلمان هستیم«قطب در کتاب بسیار مفید!!دانستمى
ها و کاردینالها در واتیکـان دعـوت کـرد، و از آنهـا     یکى از پاپها از تمام کشیشکه دیدم،

خواست براى کشتن اسالم، و خاموش کردن چراغ دین، به صـورتى کـه بـراى واتیکـان و     
منظـور تشـکیل شـد، و    د نظر بدهند، کمیسیونها براى اینمسیحیت خرج زیادن نداشته باش

آراء و نظریات این رأى مقبـول همـه  شد، از میان تمام نظریاتى از جانب صاحبنظران اظهار 
تـرین اسـلحه و   م قـوى کشیشان و کاردینالها و خود پاپ قرار گرفت، که براى کشتن اسال

برنامه، بیرون آوردن دختران و زنان مسلمان از حجاب، و قرار گرفتن آنان در ترینخرجکم
ازار، وسائل عمومى، پارکهـا و سـینما،   اختیار جوانان و مردان به صورت آزاد، در کوچه و ب

!؟ادارات و مراکز تجارى، تئاترها، و مراکز اجتماعى است

ایمان ایمان یا بىاین برنامه به دست خائنان، انجام گرفت، و هوا و هوس زنان و دختران کم
سوز، و شعله خانمان برانداز کمک کرد، و وضع را در ممالـک اسـالمى و   به این آتش دین

ت ایران به جائى رساند، که نزدیک بود دین خدا که محصول زحمات انبیا و امامـان و  مملک
علما و دانشمندان است بمیرد، و چراغ هدایت خاموش گردد، ولـى دسـت حـق از آسـتین     

شکن در کشور ایران بیرون آمـد و بـر   مردى از سالله انبیاء و نتیجه امامان یعنى خمینى بت
از اسارت اشرار نجـات و حجـاب قـرآن را بـه نـاموس اسـالم       سینه نامحرم زد، و دین را

.برگرداند

بر امت اسالم فرض و واجب است که انقالب آن انسان الهى را حفظ کننـد، و از ارزشـهاى   
را خورده، این چراغ روشـن آن نهضت عظیم الهى محافظت نمایند، و نگذارند دشمنان زخم

وضع سابق برگردانند، تا بتوان با پایمردى و ثبـات  ایران را بهنور نموده ملتنور، یا بىکم
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هـاى بیـرون رفتـه از مـدار اسـالم را بـه اسـالم        ملتدم فرهنگ انقالب را صادر، و سایرق
.برگرداند

با توجه به آنچه که بیان شد، به ارزش گفتار آن متفکر شهید، که بارها در سـخنرانیها فریـاد   
آرى حجاب براى زن و بـراى  .بریمىحجاب مصونیت است نه محدودیت پى م:زد

انـد،  اش، و جامعه، و بخصـوص جوانـان و آنـان کـه ازدواج نکـرده     شوهر او، و خانواده
مصونیت از هزاران خطر، و انواع فساد و افساد، و مانع از هـم پاشـیده شـدن کـانون گـرم      

.هاستخانواده

آن مطرح است، و برخى اند مسئله پوشش زن و حجاب او در چهارده آیه قرمحققین فرموده
.شودرا عقیده بر این است که از نزدیک بیست و پنج آیه این معنا استفاده مى

خطاب به حضرت مجتبى و در حقیقت خطـاب بـه تمـام مـردم     ) علیه السالم(امیرالمؤمنین
محرم نامحرمى را جداً مراعات کن، زیرا این برنامه براى تو و همه زنـان نـامحرم   : فرمودند

ت از افتادن در خیال گناه و خود گناه است، و اگر قدرت دارى که زنان خـانواده تـو   مصونی
گویـد در یـک روز بـارانى بـا     راوى مى1.مردى غیر تو را نشناسند، این برنامه را انجام بده

سته بودم، زنى سواره بر االغ از کنار ما گذشت، دست االغ در گودالى رسول خدا در بقیع نش
رو برگردانـد،  ) صلى اهللا علیه وآلـه وسـلم  (فرو رفت و زن از مرکب بزیر افتاد، رسول حق

عرضه داشتم خود را با شلوار پوشانده، حضرت سه بار براى این گونه زنان طلـب مغفـرت   
ترین لباس براى بدن اسـت،  شش برگیرید که پوشانندهکردند، و فرمودند اى مردم اینگونه پو

اى از متأسفانه عـده 2[.اى بپوشانیدو زنان خود را به وقت بیرون رفتن از خانه با چنین جامه
کننـد، و  بارى پیروى مىوبندمکتب بىدختران و زنان این زمان در چهار گوشه جهان، از

انـد کـه در   اى از فساد و افساد پهن کـرده شهوات و تمایالت خود را آزاد نموده، و سفره
تاریخ گذشته سابقه نداشته، و با کمال اسف گروهى از دختران و زنان کشورهاى اسـالمى و  
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در رابطـه بـا ایـن زنـان     ) معلیه السال(امیرالمؤمنین.کنندامت رسول حق، از آنان تقلید مى
اقْترابِ الساعۀِ ویظْهرُ فى آخرِ الزَّمانِ و:فرموده

متَبرِّجات، منَ الدینِ خارِجات، فى الْفتَنِ داخالت، مـائالت الَـى الشَّـهوات، مسـرِعات الَـى      
در آخر زمـان، و نزدیکـى قیامـت، کـه     3[.ت، مستَحالّت الْمحرَّمات، فى جهنَّم خالداتاللَّذّا

حجاب و برهنـه از پوشـش   بى:شوند با این خصوصیاتبدترین زمانهاست، زنانى ظاهر مى
دهنده زینت و زیبائى در کوچه و بازار، خارج از دین، داخل در فتنه، راغب بـه  الزم، جلوه 

شهوات، سرعت گیرنده به سوى لذات، حالل شـمرنده محرمات الهى، که این زنان بـا ایـن   
.اوصاف در جهنم ابدى و دائمى هستند

روایـت  خانم جوانى، نمونه همانهـا کـه در   :می نویسد روزنامه کیهان، :آورواقعیتى بهت
امیرالمؤمنین آمده، بر اثر آزادى از سبک غربى، و به خاطر آمد و رفت دوستان شوهرش بـه  
خانه، و در معرض بودن وى با سر برهنه و بدن نیمه عریان، و رفت و آمد به مجالس مختلط 
از مرد و زن، با داشتن یک دختربچه سه ساله، دل به جوانى بست، و در آرزوى رسیدن به او 

دین، که زن جوان شوهردار بیشتر باعـث تحریـک او   جوان غرق شهوت، و هرزه بىبرآمد،
نزدیـک بـه   !!شده بود، به زن گفت این کودك مانع برنامه ماست، باید از میان برداشته شـود 

خبـر، و آن دو حیـوان   چهار ماه در رابطه با طفل معصوم بین عاشق و معشوقه از خـدا بـى  
ى که کانون مهر و عاطفه، و منبع رحمـت و رأفـت آفریـده    صفت درگیرى بود، بناچار مادر

شده، بر اثر شهوت، و میل به آغوش دیگران هویت مادر بودن را فراموش کـرد، و دختـرك   
گناه را به حمام خانه برد و او را با دست جهنمى خود خفـه کـرد، تـا    موطالئى و زیبا و بى

اى براى چند لحظـه  آلودهان نامحرممیان برداشته شود، و جومزاحم شهوت و شهوترانى از 
عفتى براى چند دقیقه به لذت جنسى دسـت  به کام دل برسد، و زن شوهردارى در کمال بى

یابد، و تا ابد دامن آلوده کند، و شوهر بیچاره را براى همیشه به داغى سـوزنده، و مصـیبتى   
.جانکاه دچار نماید
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نکه زن جوان زیبایش آزاد در دسترس هـر  داد، و از ایاگر شوهر این زن غیرت به خرج مى
گرى و طنازى ببینند مانع اى قرار بگیرد، و همه بتوانند او را در زیبائى و زینت و عشوهدیده
گرفـت، زن  شد، داغـى دائمـى بـر دل پـدر قـرار نمـى      گناه کشته نمىشد، طفلى بىمى

رت به بـدبختى و  گشت، جوانى بدین صودار نمىشوهردارى دامن عفتش براى همیشه لکه
اى جـوان و تـازه ازدواج کـرده از هـم     شد، و کـانون گـرم خـانواده   بیچارگى دچار نمى

.پاشید، آرى حجاب مصونیت است نه محدودیتنمى

بیزرائیلى از نخسـتوزیرهاى  :دیدگاه برجستگان غرب نسبت به اوضاع جامعه غربى
مـن در  : اى نوشـت مقالـه دولت انگلیس، کشورى که در صف اول فساد و افساد است در 

کوشـم کـه از یکـى از آنهـا حتمـاً      آمیز هستم، ولى مـى خطر ارتکاب بسى حرکات جنون
اجتناب کنم، و قدم در آن نگذارم، و آن ازدواج عشقى است، که در کوچه و بازار، دختـرى  

.آل من استرا ببینم و خوشم بیاید و بگویم این زن ایده

ینش را، از حصار عفت و عصمت، و پوشش و حجاب، به نابخردان گوهرپاك و باقیمت آفر
اى کـه شـهوات اقتضـا کنـد بـاز      عنوان آزادى بیرون کشیدند، و دست او را در هر برنامـه 

گذاشتند، سپس به عنوان فرار از ازدواج عشقى او را دور انداختند، زیرا مشاهده کردند، این 
با کسـى، و هـر زمـان در آغـوش     گوهر، قیمت و ارزش خود را از دست داده، و هر لحظه 

اى خالف عفت و ادب و مخالف وقار و انسانیت دسـت و پـا   نامحرمى، و هر آن در برنامه
.زندمى

خانم الزیمارى که از شعرا و نویسندگان کشور سـوئد اسـت در مقالـه مهمـى در روزنامـه      
بازى زنان و هحقدانند، با مردها وفا و صمیمیت را نمى:اکسپرس درباره جامعه اروپا نوشته

!آورنددرمىدختران را به زانو
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بند و بارى، و عفتى و فضاى بىباید به این خانم گفت، از زمانى که جنس زن را به لجن بى
حجابى سوق دادید، و او را به عنوان آزادى، به اسارت شهوات و تمـایالت  و بىبدحجابى

بـدنى نیمـه عریـان، و در طنـازى و     قید و شرط درآوردید، و مردان توانسـتند او را بـا  بى
گرى در هر کجا که خواستند سهل و آسان ببینند، وفا و صمیمیت نسـبت بـه همسـر    عشوه

گـر و  باز و مکار و حیلـه خود و خانه و خانواده را از دست دادند، و تبدیل به افرادى حقه
.کالهبردار شدند

که دلش بخواهـد یکـى دوتـا    حجابى، و آزادى زن در روابط با هرعوارض بدحجابى و بى
.نیست، و محصوالت تلخ این مسئله عددى کامپیوترى است

مردان با دیدن این مناظره دست از همسران خود کشیدند، و بـه قـول معـروف از زیـر بـار      
مخارج خانه که مسئولیتى بر دوش آنان بود فرار کرده، و براى ارضاء خـود روى بـه بـازار    

زن، چون فرونشاندن شـعله شـهوت را ارزان دیدنـد، از تشـکیل     آزاد آوردند، و جوانان بى
چرانى و صید ناموس مملکـت رفتنـد، بدینگونـه    زندگى و ازدواج سر باز زده، دنبال چشم

نظام خانواده در غرب و در مقلدان شرقى آنان از هم پاشید و اوضاعى شبیه اوضـاع جنگـل   
.بوجود آمد

اکنون در سراسر سوئد دوشیزگانى زیبا هم: کندخانم الزیمارى در مقاله خود اضافه مى
.شوندهستند، که در آرزوى شوهرند، و بسیارى از آنها اجباراً با مردها دوست مى

شود، چون جوانان به هر شکلى که مایل باشند آرى در انتظار شوهرند ولى شوهر پیدا نمى
نند، و بسیارى از مردان بیبه جنس زن دسترسى دارند، و خود را نیازمند به ازدواج نمى

!!دار هم از زن خود جدا شده، تا آزادانه بتوانند به تمایالت خود پاسخ دهندزن
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نم کـه پـیش از ازدواج بـا هـیچ     کمن به دختران توصیه مى: نویسدباز خانم الزیمارى مى
چه درخواست مهمى از دختران دارد، درخواستى که با وضع فعلى.ارتباط برقرار نکنندمردى

بارى مرد در جامعه غربى عملى نیسـت، جهـان اگـر بخواهـد بـه      وبندزن در جهان، و بى
صالح و سداد برسد، باید مقررات شرعى و فطرى و انسانى اسالم را در رابطه با زن به اجرا 
بگذارد، و در رأس همه دستورات، زن را به حجاب و پوشش مناسب بازگرداند، و عفـت و  

صورت، راه درمانى براى این همه ا به او برگرداند، که در غیر اینو رعصمت و وقار و حیاء ا
ستمى که غرب به زن روا داشته، در تاریخ بشر نظیـر نـدارد،   .مفاسد خانمانسوز وجود ندارد

گرى و طنازى، و به بیراهه کشیدن مردان، و جلوه نیت و اراده و همت زن را به سوى عشوه
او را تبدیل بـه کـاالى شـهوت   .شئون حیات، جهت دادهکردن در کوچه و بازار و فساد در

.کندبردارى مىنموده، و از وجود او براى تولید مال و ثروت، و ارضاء شهوات بهره

انَّ السباع همها الْعـدوانُ  انَّ الْبهائم همها بطُونُها، و:البالغه فرمودهدر نهج) علیه السالم(على
الْفَساد فیهـا، انَّ الْمـؤْمنینَ مسـتَکینُونَ، انَّ    انَّ النِّساء همهنَّ زِینَۀُ الْحیاةِ الدنْیا ووعلى غَیرِها، 

همت حیوانات شکم، و همت درندگان مخاصـمه و  4[.الْمؤْمنینَ مشْفقونَ، انَّ الْمؤْمنینَ خائفُونَ
این مردان و زنان باایمانند که .دشمنى با غیر، و همت زنان آرایش زندگى و فساد در دنیاست

.خداترس هستنددگارند، و اهل رأفت و مهربانى، وتسلیم اوامر پرور

ـ  :)علیه السالم(اى از حضرت حسینبرنامه ه نقل شده، حضرت حسین قبل از رفـتن ب
میدان به حضرت زینب فرمود، تمام زیورآالت زنان را جمع کن، چون مـن شـهید شـدم و    

خبـر، و مادیگرایـان   ها آمد، آنها را بسوى آنان بریز، این دنیاداران بىدشمن به جانب خیمه
بدبخت وقتى مشغول جمع کردن آنها شدند، شما در محـل امنـى پنـاه بگیریـد تـا از دیـد       

!!نامحرمان دور باشید
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، )علیه السالم(گویند به وقت حمله یزید با چوب خیزران به لب و دندان حضرت حسینمى
دار در خواب دیـد، کـه   را پریشان و غصه) علیها السالم(کنیزى در دستگاه او حضرت زهرا

کند، کنیـزك از خـواب پریـد، و بـه خـاطر تـرس و       سخت از یزید و عمل او شکایت مى
دون مقنعه و چادر، به مجلس یزید آمد و فریاد برداشـت،  وحشت و اضطراب و دستپاچگى ب

یزید وقتى او را به این حال دید با عباى خود او را پوشاند و عربده زد، که چـرا بـا سـر و    
!؟صورت برهنه به مجلس نامحرمان درآمدى

بـاز طاقـت   بـاز، میمـون  دیـن، شـرابخوار، سـگ   چقدر عجیب است که یزید بـى 
د را نداشت، و بـا عبـاى خـود او را پوشـاند و از مجلـس      برهنه بودن کنیز خوسر

تر از او مردانى هستند که نسبت به ناموس خـود  ولى عجیب5نامحرمان دور کرد،
همسر و دخترشان پوشش نامناسب دارند ومدعی عشق بـه  دهند،غیرت نشان نمى

حسین ونفرت یزیدند یک تار مو با صد تار مو تفـاوتی ندارنـد وهـر دو پـی آنهـا      
!!کشف حجاب است 

فرض مسلمان دردومین روش بیان فلسفه حجاب )ب:حجاب ضروري دین است
فتواي مراجع عظام تقلیـد   است که بودن وپذیرش بندگی خداوند توسط  مخاطب

شـده  وعلت حکم را دستور خداوند که توسـط انبیـا وامامـان  بیـان     ذکر می شود 
تواند به فالن دبیرستان نرود  ولی بـا  است ذکر می کنیم  براي مثال دانش آموز می

پذیرش ثبت نام در آن دبیرستان ملزم به عمل به قوانین مدرسه است دانـش آمـوز   
نمی تواند پیوسته مسولین را باز خواست کند که چرا فالن ساعت سر صـف چـرا   

نامه ها یک فلسـفه کلـی دارد   رهمه این ب000تکلیف وامتحان چرا جلسه عمومی و
پرورش دانش آموز است  آري مهمترین فلسفه تمامی احکام شریعت تربیت ووآن 
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آزمون بندگی است  پیروز واقعی آن است که فقط بخاطر تبعیت از حضـرت حـق   
پوشش اسالمی از ضروریات دین مبـین اسـالم   ...آريدستورات موال را می پذیرد

و حجاب وپوشش براى جنس زن امرى واجـب،  : و بر این اساس باید گفتاست
اى شدید، و بدون تردید منکر آن با آگاهى به اینکه از ضروریات اسـالم، و  فریضه

جوانى کـه بـا ایـن    .فرمان خدا در قرآن است کافر، و از گردونه اسالم خارج است
تواند با دختر مسلمان ازدواج کند، زیرا خصوصیات منکراصل  حجاب است، نمى

اثـر، و رابطـه آن   شـود بـى  نـده مـى  این ازدواج باطل، و عقدى که بین آن دو خوا
همچنـین  . دورابطه دو نامحرم و فرزندان آنهـا نامشـروع، و عمـل آنـان زنـا اسـت      

توانـد همسـر جـوانى    دخترى که با این خصوصیت منکراصل  حجاب است، نمى
زن بایـد خـود را بنـده    .مسلمان شود، زیرا همان احکام در حق او هم جارى است

بت به خود رعایت کند، و رعایت نمک منعم و مالک حق بداند، و نمک حق را نس
حقیقى، و رب واقعى، به این است که از عظمت او حسـاب ببـرد، و بـه قیامـت و     
محاکمات او توجه داشته باشد، و با تمام وجود از فرمانهاى حضرتش که در قرآن، 

از اش و در زبان انبیاء و امامان آمـده پیـروى کنـد تـا خـود و خـانواده و جامعـه       
امـا مـن خـاف مقـام ربـه و نهـى       و.حجابى در امان بماندمضرّات بدحجابى و بى

هر کس از مقـام حضـرت رب ترسـید، و    6[.النَّفس عن الهوى فانَّ الجنَّۀ هى المأوى
یـد و شـرط نگـاه داشـت، همانـا بهشـت جـاى        قخود را از هـوا و تمـایالت بـى   

داللت دارند به همین جهـت فقهـاي   وجوب حجاب نص قرآن و روایات براوست
و قل للمومنات «:قرآن کریم می فرماید .شیعه و سنی ، به اتفاق به آن  فتوا داده اند 

یغضضن من ابصارهن و یحفظن فـروجهن و ال یبـدین زینـتهن اال مـا ظهـر منهـا       
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و ال یضربن با رجلهـن لـیعلم مـا یخفـین مـن      ....مرهن علی جیوبهن ولیضربن بخ
31سوره نور آیه» زینتهن و توبوا الی اهللا جمیعا ایه المومنون لعلکم تفلحون

دیدگان خود برهم نهند و عفت پیشه ساخته ، دامن : به زنان مومن بگو )اي پیامبر(
مگر آنچـه پیداسـت و   خود رااز بیگانگان بپوشاندو زیور خـویش را آشـکار نکننـد   

روسري هاي خود را به گریبان اندازند تا سر و گردن وسینه و گـوش هـا پوشـیده    
باشد و پاهایشان را به زمین نکوبند تا آنچه از زینت پنهان می کنند معلـوم شـود ،   

.همه به سوي خدا توبه کنید تا رستکار شوید! اي بندکان مومن 
سته است که روسـري خـود را روي سـینه و    در این آیه خداوند ار زنان مومن خوا

گردن بیندازند تا از دید نا محرمان مخفی باشند ، همچنین از خود آرائـی بپرهیزنـد   
.تا باعث به وسوسه انداختن مردان و انحراف آنها نگردد

در آیۀ دیگر با صراحت کامل دستور پوشش اسالمی و فلسفه آن را بیـان مـی کنـد    
جک و بناتک و نساءالمومنین یـدنین علـیهن مـن جالبیـبهن     یاایها النبی قل الزوا«:

اي پیـامبر بـه زنـان و    7» ذالک ادنی ان یعرفن فال یـوذین و کـان اهللا غفـرا رحیمـا    
خود را برخـود فروتـر   ) روسري و چادر(پوشش ها: دخترانت و به زنان مومن بگو

سـت و  این براي آن است که شناخته گردند و اذیت  نشـوند نزدیـک تـر ا   . گیرند 
.خداوند آمرزنده و مهربان است

چهره و : پوششی همچون چادر است نه روسري و مقنعه ، آیه می فرماید : جلباب 
سر و گردن را با چادر بپوشانید یعنی جنان نباشد که چادر جنبه تشریفاتی و رسمی 
داشته باشد و همه پیکرشان را نپوشاند ، همچنین زنـان نبایـد بـه گونـه اي چـادر      

ند که نشان دهند از معاشرت با مردان بیگانه باکی ندارند و باعث فساد اجتماع بپوش
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شوند و از تعلیل پایانی آیه فهمیده می شود که پوشش مطلوب آن است کـه خـود   
.به خود ، دور باش ایجاد می کند و ناپاك دالن را نا امید می سازد

حجـاب مـوارد زیـر    ل علـ برخی از از بحث هاي گذشته به این نتیجه رسیدیم که
:است

ل جنسی دور باشـد و محـیط امنـی    اب باعث می شود محیط اجتماع ازمسائحج)1
براي زن فراهم شود تا تا در مسائل اجتماعی ، سیاسی مشارکت داشته باشـد زیـرا   

.در چنین محیط امنی تعدي به زن صورت نمی گیرد
یده شـود نظـام   اگر مسائل جنسی و انحرافات اخالقی بـه محـیط اجتمـاع کشـ    ) 2

خانواده مستحکم می شود زیرا زنان و مردان اگر با هم در اجتمـاع ارتبـاط داشـته    
باشند میل و کششان نسبت به یک فرد خاص کـم مـی شـود و اصـال خـانواده اي      
تشکیل نمی شود و اگر تشکیل شود روابط سست ، و پس ازانـدکی ازهـم پاشـیده    

.خواهد شد 
نسی، باعث می شود محیط بیرون ازکـار وتـالش و   آلوده شدن اجتماع به مسائل ج

فعالیت خارج شود و افراد اجتماع دچار مشکالتی ازقبیـل شکسـت و افسـردگی ،    
بهتر اسـت کـه   .گردند... عدم تعقل ، مشغولیت ها و عشق و عاشقی هاي بی جا و 

.محیط خانواده ارضاء شود و جامعه را دچار تالطم نکندمیل جنسی در همان 
زن همچون شاخه گلی ظریف است بی تردید اگر باغبـان او را  8ه ریحانه ،المرا) 3

پاس ندارد از دست گلچین مصون نمی ماند ، به همین دلیل خداوند متعـال امربـه   
حجاب می کند تا ازخدشه دار شدن حیثیت زنان و انحراف کشیدن آنه جلـوگیري  

.کند و همچنین گمراهی مردان فراهم نیاید



٩١

باشد اولین کسی که ضربه می خورد خود زن است زیرا خود را در اگر حجاب ن) 4
اختیار مردان قرار داده است تـا هرگونـه اسـتفاده اي از او ببرنـد و او را همچـون      
کاالئی ناچیز ، دستمایه هوي و هوس خود قرار دهند و به او چشم عروسکی نادان 

.و زیبا نگاه کنند
و منش او باید به گونه اي باشـد کـه نشـان    اعمال و رفتار زن ، طرز لباس پوشیدن 

حرکـات و  : مـی فرمایـد   ) ره(شخصیت و وقار و دانـائی باشـد ، شـهید مطهـري     
سکنات انسان گاهی زبان دار است ، گاهی وضع لباس ، راه رفتن ، سخن گفتن زن 

دسـت تعـرض از ایـن حـریم کوتـاه      :معنی دار است و به زبان بی زبانی می گوید 
9. است

نان به گونه اي است که بایـد جـز وجـه و کفـین ، همـه بـدن خـود را        حجاب ز.
به اعضاي دیگر زن بپوشانند و حجاب مردان نیز این است که باید جزوجه و کفین

البته مـردان نیـز وظیفـه دارنـد در پوشـش و      :حتی بدون قصد لذت هم نگاه نکنند 
ر و اشـاعه فحشـا   لباس خود ، دستورات اسالمی را مراعات کنند و از ارتکاب منک

.اجتناب نمایند
بر هم نهادن چشمان مرد ، سختی دارد و شاید سختی آن از حجاب زن هم بیشـتر  

ت که ارزش هر دو را بیان می است اما در پس پرده هر کدام ، شیرینی اي نهفته اس
زن ومرد پاك می مانند و کانون خانواده ها گرم می گـردد ، زن بـه راحتـی در    کند 

اعی و سیاسی شرکت می کند ، حقوق زن در خانواده و اجتماع پایمال مسایل اجتم
نمی گرددو زن جایگاه حقیقی از دست رفته خود را باز می یابد و به دنبال زیبـایی  

.حقیقی خود می گرددکه علم و ایمان است 
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زن ، آموزگار اجتماع ماست از دامن زن مرد بـه معـراج مـی رود ، زن روحـبخش     
کننده حیات و محبت خانواده ها و اجتماع ماسـت و گرمـی خانـه    زندگی و تامین 

آیا بی احترامی به مقـام زن نیسـت کـه او را همچـون کـاالئی      :ازوجود زنان است 
جهت سوء استفاده شیادانی پست قرار دهیم؟

که ساخت خانه زن ازنخست بود رکن خانه هستی                                  
یادبی پایبست وبی بن

اگرفالطون و سقراط بودند بزرگ                                    بزرگ بوده پرستار 
خردي ایشان

سپس به مکتب به گاهواره مادر به کودکی بس خفت                           
حکمت حکیم شد لقمان

کشتی آن یکیست وظیفه زن و مرد اي حکیم دانی چیست                          
دیگري کشتیبان

به گوشواره و طوق نه بانوست که خود رابزرگ می شمرد                             
و بیاره مرجان

براي گردن و دست زن نکو پروین                                   سزاست گوهر 
10دانش نه گوهرالوان

زن درمسائل سیاسی و اجتماعی نمی شود؟جاب مانع حضورآیا ح-2
خیر ، زیرا حجاب به این معناست که زن در معاشرت با مردان ، بدن خـود را بپـو   
شاند و به جلوه گري و خود نمـایی نپـردازد و مشـارکتش در فعالیتهـا ، براصـول      

ر دادن آنهـا  انسانی و اسالمی استوار باشد و به معنا ي حبس  و زندانی کردن و قرا
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علّـت  . پشت پرده و در نتیجه عدم مشارکت در مسایل اجتماعی و سیاسی نیسـت  
. رخ داده اسـت  » حجـاب «این گمان نزد بسیاري اشتباهی است که در معناي واژة 

. به معناي پرده ،حاجب ،پوشیدن و پنهان کردن ومنع از وصول است » حجاب«واژة
در . ن در پشت پرده تحقق مـی یابـد   حجاب ، پوششی است که از طریق واقع شد

11...*و اذا سأ لتموهنّ متاعاً فسئلوهنّ من وراء حجاب :*آمده است » حجاب«آیۀ 
بـر خـالف تصـور    .  » چون از زنان پیامبر متاعی خواستید از پشت پرده بخواهیـد «

عموم ، این آیه دربـارة زنـان آن حضـرت و بیشـتر بـه منظـور مسـایل سیاسـی و         
آمده است ، نه در رابطه با پوشش زن در مقابـل نـامحرم کـه همـان     اجتماعی وارد

در » حجـاب  «بـه کـار بـردن کلمـۀ     . حجاب اصطالحی و معروف در میان ماست 
خصوص پوشش زن ، اصطالحی نسبتا جدید است و همین سـبب شـده بسـیاري    
گمان کنند اسالم ، می خواهد زن همیشه پشت پرده بوده ودر خانه محبوس باشـد  

.یرون نرود و ب
کـه  » حجـاب «بار واژة 7در مطالب گذشته خواندیم و » حجاب«آن چه به اسم آیۀ 

. در قرآن کریم به کار رفته است هیچ کدام  به معناي حجاب اصطالحی نیست 
حجاب نه تنها مانعی براي فعالیت خانم ها در مسایل اجتماعی نیست بلکه عـاملی  

سالم اجتماعی شده و چشم هاي هرزه جهت تقویت حضور خانم ها در عرصه ها
فعالیـت در محیطـی ممکـن    ! آري. گر و دل هاي مریض را از آن ها دور می کنـد  

است که با غبار مسایل جنسی آلوده نشود و همۀ دغدغۀانسان ها به کار و فعالیـت  
مشغول باشد و مسایل جنسی در محیطی سالم و آرام همچـون خـانواده بـر آورده    

جامعه اي خانم هـا احسـاس امنیـت بیشـتر ي مـی کننـد و تبعـاً        شود و در چنین 
.مشارکت بیشتري از خود دراجتماع نشان خواهند داد
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منع شود ...هاي مثل نا محرم وبی حجابی ودر صورتی که انسان از چیزي -3
حریص تر نسبت به آن می شود؟ 

اشتیاقها و التهابها مرد برزن واند اینست که ایجاد حریم میان یک ایراد دیگر که بر حجاب گرفته

حرص و ولع نسبت به اعمال جنسی ،"منع منهاالنسان حریص علی ما"افزاید و طبق اصل می

واع اختاللهـاي روانـی و   کردن غرائز موجب انبه عالوه ، سرکوبکندرا در زن و مرد بیشتر می

مکتب روانکاوي فرویـد روي  روانشناسی جدید و مخصوصا در رد.گرددروحی میبیماریهاي

اجتماعی است ناکامیها معلول قیود: گوید فروید می. بسیار تکیه شده است ناکامیهامحرومیتها و

ناشـی از آن  تا ناکامی و عـوارض کند که تا ممکن است باید غریزه را آزاد گذاشتپیشنهاد میو

شناسممیجهانی که منکتاب) ترجمه فارسی ( 70و 69فحه برتراند راسل در ص.پیش نیاید

ایـن تـأثیر ،   و. کنجکاوي عمومی اسـت  اثر معمولی تحریم ، عبارت از تحریک حسدگویمی

. کند پیدا میدیگر مصداقهم در مورد ادبیات مستهجن و هم در موارد

ائـز در  عوارض وخیم و ناگواري دارد و مبارزه با اقتضاء غر،ناکامی ، بالخصوص ناکامی جنسی

طبیعت است غلط است ، ولـی برداشـتن قیـود اجتمـاعی مشـکل را حـل       نیازحدودي که مورد

در مورد غریزه جنسی و برخی غرائز دیگر ، برداشتن قیود ، عشق .افزایدمیبلکه بر آنکندنمی

چـه  هـر مـورد در ایـن . کند بند و بار میمیراند ولی طبیعت را هرزه و بیواقعی را میمفهومبه

.یابدعرضه بیشتر گردد هوس و میل به تنوع افزایش می



٩٥

اغلـب شهوت جنسی و حس تملک ، آن همان است که در صـاحبان حرمسـراهاي قـدیم و در   

از یکی سیر . دارد به تنوعاین نوع از عطش تمایل. پولداران و غیر پولداران عصر ما وجود دارد 

اختیار دارد در بند دهها نفـر دیگـر   دهها نفر دراینکهدر عین. گردد شود و متوجه دیگري میمی

ها و معاشرتهاي به اصـطالح آزاد بـه   بند و باريبیاست که در زمینهاست و همین نوع از عطش

: همانطور که در گذشته گفتـیم  .شوداست که هوس نامیده میاین نوع از عطش. آید میوجود

پرسـت اسـت ، و امـا    تقویت کننده نیروي تخیل و یگانـه وکننده نیروها عشق ، عمیق و متمرکز

این نوع از.کننده نیروها و متمایل به تنوع و تفنن و هرزه صفت استپخشهوس ، سطحی و

ایـن مجـرا بیفتـد ، فرضـا    اگـر مـردي در  . شود ارضاء شدنی نیست عطش که هوس نامیده می

کـه سـالی   داشته باشد پر از زیبا رویانزحرمسرائی نظیر حرمسراي هارون الرشید و خسرو پروی

زیباروي دیگر هست اگر بشنود که در اقصی نقاط جهان یکیک بار به هر یک نوبت نرسد ، باز

ام  چشـم هرگـز از دیـدن زیبـا     گوید بس است دیگر سیر شـده نمی. خواهد شد ، طالب آن

:عربه قول شا. رود دنبال چشم میشود و دل هم بهنمیرویان سیر

دل برود ، چشم چو مایل بود
دست نظر رشته کش دل بود

این راه کسی بخواهد از فراوانی ، امکان ندارد و اگردر اینگونه حاالت سیر کردن و ارضاء از راه

.هیزم سیر کندکه بخواهد آتش را باتوارد شود درست مثل آن اس

انسان . نیست روحی ، محدودیت در کارهاي خواستهبه طور کلی در طبیعت انسانی از نظر
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هاي روحی در مسیر مادیات قرار خواستهوقتی هم که. است روحا طالب بی نهایت آفریده شده

اي میل و طلب مرحله دیگر را در او رسیدن به هر مرحلهشود ،نمیگرفت به هیچ حدي متوقف

ماره و احساسات شهوانی را تنهااند کسانی که طغیان نفس ااشتباه کرده.آوردبه وجود می

محرومیتها سبب طغیان همانطور که. اند هاي ناشی از محرومیتها دانستهمعلول محرومیتها و عقده

ور مطلق نیز سبب طغیان و شعلهتسلیمگردد ، پیروي و اطاعت وور شدن شهوات میو شعله

اند و از این طرف سکه غافل دهرا خوانفروید آن طرف سکهامثال. گردد شدن آتش شهوات می

عربی زیاد در ادبیات فارسی و. بدین نکته پی برده بودند ناصحان و عارفان ما کامال.اندمانده

.استبدین نکته اشاره شده

ممنوعیت ، محدودیت واند که همانطور کهاند توجه نکردهاینها چون یک طرف قضیه را خوانده

معـرض تحریکـات و   تسـلیم شـدن و در  کند ، رها کـردن و عقده میغریزه را سرکوب و تولید 

اي بـراي  ندارد که هر خواسـته و چون این امکان وجودسازد ،تهییجات در آوردن آنرا دیوانه می

هاي بی پایان یک فرد برآورده شود غریزه خواستهبلکه امکان ندارد همههر فردي برآورده شود ،

: براي آرامش غریزه دو چیـز الزم اسـت   .آیدبه وجود میوحیشود و عقده رسرکوب میبدتر

انسـان از .حد حاجت طبیعی ، و دیگر جلوگیري از تهییج و تحریـک آن غریزه دریکی ارضاء

انفجـار را  داخلی آن ، خطـر لحاظ حوائج طبیعی مانند چاه نفت است که تراکم و تجمع گازهاي

ولـی ایـن آتـش را    خارج کرد و بـه آتـش داد  گاز آن رادر این صورت باید . آورد به وجود می

وسـائل مختلـف سـمعی و بصـري و     اینکه اجتمـاع بـه  .کردتوان سیرهرگز باز طعمه زیاد نمی
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بخواهد با ارضاء ، غریزه دیوانـه شـده را آرام   را فراهم کند و آنگاهلمسی موجبات هیجان غریزه

بلکـه بـر   تـوان آرامـش و رضـایت ایجـاد کـرد ،     وسیله نمیهرگز بدین. میسر نخواهد شد کند

جنایـات ناشـی از آن ، افـزوده    غریزه با هزاران عـوارض روانـی و  اضطراب و تالطم و نارضائی

و تهییج بی حساب غریزه جنسـی عـوارض وخـیم دیگـري نظیـر بلوغهـاي      تحریک.شودمی

ن حـریص علـی مـا منـع منـه      االنسا: گویند اما اینکه می.فرسودگی نیز داردزودرس و پیري و

ورزد که هـم از آن  انسان به چیزي حرص می. به توضیح است نیازمندمطلب صحیحی است ولی

آن تحریک شود ، به اصطالح تمنـاي چیـزي را در وجـود شخصـی    شود و هم به سويممنوع

ه شـود ،  کمتـر عرضـ  اما اگر امري اصال عرضه نشـود یـا  . را ممنوع سازند بیدار کنند و آنگاه او

فروید که طرفدار سرسخت آزادي غریزه جنسی .نسبت بدان کمتر خواهد بودحرص و ولع هم

رفته است ، لذا پیشنهاد کرد که باید آن را از راه خاص خودش بهمتوجه شد که خطابود ، خود

و بـه  دیگري منحرف کرد و به مسائل علمی و هنري نظیر نقاشی و غیره منعطـف سـاخت  مسیر

برداشـتن قیـود اجتمـاعی ،    زیرا تجربه و آمار نشان داده بود که بـا . ح طرفدار تصعید شد اصطال

دانم آقاي فرویـد کـه   من نمی. شده است بیشتربیماریها و عوارض روانی ناشی از غریزه جنسی

11آیا جز از طریق محدود کردن است . کند میآنرا پیشنهادطرفدار تصعید است از چه راه
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لی هاچادرمی پوشند ولی خیلی فاسدتراز برخی مانتویی ها هسـتند ، بـه   خی-4
؟وچادر داشتن مهم نیست نظر من دل آدم باید پاك باشد

فـرد  . رسیدن به سعادت مستلزم داشتن ایمان و اعتقادي سالم و عملی نیکـو سـت  
مومن باید اعتقاد قلبی به وجود و حکومت خداوند عالم داشته باشد ودستورات او 
را با اخالص به کار بندد تابه سعادت ابدي نایل آید و زندگی آرام و زیبائی داشـته  

عمل نکردن دستورات خداوند و یا انجام آن بدون اخالص و به خاطرهواي . باشد 
.نفس با دیگران ، انسان رابه کمال واقعی خود نمی رساند

:حال دررابطه باسوال چند نکته ضروري است
سوره نور همان پوشیدن کامل بدن،  31وشرعی به استناد آیه حجاب واجب ) الف 

بجز دست وگردي صورت است که این پوشش حداقلی وواجب می توتند با مانتو 
یـدنین علـیهن مـن    « سـوره احـزاب   59وروسري هم باشد ولی    به اسـتناد آیـه   

نشان مومن  داشتن لباس سرتاسري  وبلند است که مصـداق روشـن آن   » جالبیهن
ادر می باشد  چادر حجاب برتـر  اسـت زیـرا همـه انـدام زن را مـی پوشـاند و        چ

زن . محافظی بزرگ براي اوست و تیرنگـاه هـرزه گـران سـود جـو را مـی شـکند       
موجودي ظریف و ضربه پذیر است و هرچه محـافظ آن قـوي تـرومحکم ترباشـد     

معنى جمله ذلک ادنى ان یعرفن فال یؤذیندرادامه  آیه فوق می فرماید . بهتراست
باشند و بیمار شوند که زنان نجیب و عفیف مىمىاین است که بدین وسیله شناخته

شـود اینجـا حـریم    پوشند زیرا معلوم مىدالن از اینکه به آنها طمع ببندند چشم مى
در این آیه حدود پوشـش  . خیانت کوتاه استعفاف است،چشم طمع کور و دست

اى آیه.یا نهوان فهمید که آیاپوشیدن چهره الزم استتاز این آیه نمى.بیان نشده است
. شدحثبسوره نوراست که قبال درباره آن31که متعرض حدود پوشش است آیه 
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شود و یک حقیقت جاودانى است ایـن اسـت کـه    مطلبى که از این آیه استفاده مى
ر و مسلمان باید آنچنان در میان مردم رفت و آمد کند کـه عالئـم عفـاف و وقـا    زن

شناخته شود،و در این وقت اسـت  سنگینى وپاکى از آن هویدا باشد و با این صفت
کشـى از  گردند و فکر بهرهگردند از آنها مایوس مىکه دنبال شکار مىکه بیمار دالن
بینیم که جوانان ولگرد همیشـه متعـرض زنـان    مى.کندخطور نمىشانآنها در مخیله

شود کـه چـرا   وقتى که به آنها اعتراض مى.ندگردو عریان مىجلف و سبک و لخت
گوینداگر دلش ایـن چیزهـا را نخواهـد بـا ایـن وضـع بیـرون        شوى،مىمزاحم مى

. آیدنمى
خیلی چادرمی پوشند وبسیارپاك ترازدیگران هستند و نیمه پر لیوان راهمیشـه  )ب

.مد نظر داشت تا باعث اشتباه ما دراندیشه و تفکر نگردد
رانی ،رابطه متقابل با اعمال نیک و صالح دارد ، برخی ازچادري ها دل پاك و نو)ج

خود نمائی یا از روي نشان از روي اخالص نباشد وبرايیممکن است چادر پوشد
اجبار ، عادت و غیره باشد و همین عمل اگرچه منافعی برایشان دارد اما قلبشـان را  

کی ازاعمال صالح است چادرحجاب برتر است و پوشیدن آن ،ی.نورانی نمی سازد 
اما اگر همراه با عمل به دیگردستورات خداوند نباشد تاثیرش محدود است و قلب 
را به مقدارکمی پاك می کند چه بسا تاثیر اعمال بد دیگر ، ایـن اثـر را  زایـل مـی     

اما یک مانتوئی ممکن اسـت حجـاب را کامـل رعایـت کنـد امـا درعمـل بـه         .کند
ند و از اجتناب محرمات بپرهیزد و همـین باعـث   دستورات شارع مقدس ، همت ک

شود که روحی پاکتر و اعمال شایسته تر از یک چادري بـی توجـه بـه ایـن گونـه      
مسائل داشته باشد ، مالك درپاك بودن دل و قلب ازدیدگاه اسالم ، ایمان بیشـتر و  

.عمل صالح تراست
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شناسی رنگ چادر سیاه است و رنگ سیاه مکروه است و ازلحاظ روان- 5
باعث افسردگی می گردد

در متون اسالمی بر نوع خاصی از پوشش یا رنگ خاصـی توصـیه   :پاسخ اجمالی
هر جامعه تعیـین  رنـگ و مدل لباس را فرهنگ ملی و آداب و رسوم.  نشده است 

می کند و توصیه شده است که  درمدل و رنگ لباس تابع فرهنگ زمانه باشیم و بـا  
و اگر در اکثر جوامع اسالمی از چادر مشکی .  نما نکنیم تک روي خود را انگشت 

استفاده می شود شاید با الهام ازتوصیه هاي دیگر دین  بـاشـد زنـان مــسلمان بـا   
پوشش را طوري انتخاب  کنند که الهام از آموزه هاي دینی می کوشند مدل ورنگ

کمک کنند طتوجه جنس مخالف را کمتر جلب کند و از این طریق به سالمت محی
رنگهاي روشن جلـب نظـر مـی کنـد و چـون درجامعـه       و رنگ  مـشـکی کمتر از

اسالمی همه یا اکثر بانوان در  معابر عمومی از چادر مشکی اسـتفاده مـی کننـداین    
همچنانکـه در  .  وضعیت عادي شده و هیچ موجب دلمردگی و  غم انگیزي نیست 

.از دیگران شادتر باشند آفریقامردم غمزده و دلمرده نیستند بلکه شاید
) 1: حجاب دو فلسفه اساسی دارد که بـا یکـدیگر ارتبـاط دارنـد    :پاسخ تفصیلی

پیشـگیري از تحریکـات   ) 2. مصونیت زن در برابر طمع ورزي هـاي هـوس بـازان   
شهوانی خارج از ضوابط و هنجارهاي الهی و تـأمین سـالمت و بهداشـت معنـوي     

د مهم و اساسی پیامی قاطع و کوبنده با خـود  حجاب با چنین نقش و کارکر. جامعه
دور «دارد، و آن این است که در برابر همه مـردان اجنبـی نـوعی هشـدار و اعـالم      

می دهد، اکنون باید دید چه عواملی در رسـاندن ایـن پیـام و اثرگـذاري آن     » !باش
مؤثر است بدون شک هر اندازه بدن زن پوشـیده تـر باشـد نقـش نیرومنـدتري در      

اگر نگـاه هـاي آلـوده را همچنـان کـه در      . زي دیگران نظاره گر این می کنددورسا
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روایات آمده است تیرهاي زهرآلود شیطان بدانیم، پوشش زن همانند قوسی اسـت  
که تیر از آن کمانه می کند و منحرف می شود و از اصابت و نفوذ در هدف باز می 

اي شـیطانی را بیشـتر متوجـه    بر عکس هر اندازه بدن زن برهنه تر باشد تیره. ماند
و از همین روست که چادر را حجاب برتر . خود ساخته و از آن آسیب خواهد دید

شناخته اند، زیرا با وجود شرایط دیگر بیشترین پوشش و مطمئن ترین مصونیت را 
بنابراین حجاب منحصر به چادر نیست و مانتوي کامل نیـز مـی   . فراچنگ می آورد

. مین کند، لیکن چادر حجاب برتر استتواند حجاب زن را تأ
میزان ضخامت و حتی کیفیت دوخت لباس خود بخـش مهمـی از   :کیفیت حجاب 

حجاب را تشکیل می دهد بدون شک لباس هاي نازك و تنگ و بدن نما فرودگـاه  
پیکان مسموم شیطان و

. موجب خیره شدن چشم هاي هرزه و آلـوده و بـه فسـاد کشـاننده جامعـه اسـت      
لباس هاي غیربدن نما، دیده ها را از خود دور می سازد، و سالمت معنوي درمقابل

.)نفوس را تأمین می کند
تردیدي نیست که برخی از رنگ ها دیده ها را خیره می سـازد، و پـاره   : رنگ ها

در عـین حـال علمـاي دیـن     . راند و دور می سازداي دیگر نگاه ها را از خود می
چندانی نکرده ولی بر این مسأله پاي می فشـارند  نسبت به خصوص رنگ ها تأکید

که لباس نباید موجب جلب
ازاین رو اسـت کـه در طـول تـاریخ زنـان      . توجه و عواقب سوء ناشی از آن باشد

مسلمان به میل خود لباس مشکی را براي حجاب برگزیدنـد و ایـن سـنت حسـنه     
را آنان به ایـن وسـیله   قرار گرفت، زی) ع(و امامان) ص(مورد تقریر و پذیرش پیامبر

توجه به دونکته حائزاهمیـت  پایان در احساس امنیت و مصونیت بیشتري می کردند
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رنگ سیاه درهمه جا مکروه نیست ، مثال درعبا ، نعلین ،عمامه ، و فقها : الف:است 
رنـگ سـیاه ازلحـاظ روان    : ب.چادرسیاه را نیز دراین کراهت مسـتثنی دانسـته انـد   

است و باعث دفع نگاه می شود و چشم هـاي هـرزه و سـود    شناسی ،شکننده نگاه 
دوم آنکـه زنـان فقـط    . جورا اززن دورمی کند و با هدف حجاب هم خـوانی دارد  

سوم آنکه از لحاظ روان شناسـی رنـگ سـیاه باعـث      . درخارج منزل چادرسیاه می
افسردگی نمی گردد بلکه اگرفردي افسرده باشد رنک سیاه باعث تشدید این حالت 

13.ر او می شودد
بایـد  مـی شـوند  چرا بانوان وقتی وارد اماکن مقدس مثل مسـاجد وحـرم هـا    -6

واز ورود  خانم هاي مانتوي جلوگیري می کنند مگـر مـانتو   حتماچادرداشته باشند
هم حجاب اسالمی نیست

احکام اسالمی حداقل ها وحداکثر هاي دارد که  به صورت عادي حداقل هـاي آن  
ست ولی گاهی از اوقات شرایط رفتار متفاوتی را مـی طلبـد بـراي    بر همه واجب ا

مثال از جهت شرعی مرد می تواند بدون هیچ لباسی  وتنها با پوشـاندن عـورت در   
عـدم پـذیرش فرهنـگ و شـان اجتمـاعی       همچون جامعه حضور یابد اما مسائلی

ـ       جلوي این اتفاق را می گیرد مثال اس مـانتو حجـاب اسـالمی اسـت ولـی ایـن لب
در اسالم بحـث دقیقـی وجـود دارد بـه نـام      حداقلی در شان اماکن مقدسه نیست  

راحترام  باید رفتار متفاوتی داشـت   خاطمکان ها بهبعضی ازتعظیم شعائر یعنی در 
اتفاقی خاصی که در آنها رخ داده یا شخص محترمـی کـه در   بعضی اماکن بخاطر 

شخص محترمی پیدا می کنـد و یـا بـه    آن مکان دفن شده یا انتساب ویژه اي که با 
امـن  حـرم  ) کعبـه معظمـه  (مثالً خانه خدا ، می یابد سبب دیگر، ارزش و قداست  

حرم مطهر ائمـه اطهـار   . الهی است، حتی حیوانات در آن باید در امنیت به سر برند
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در حرم هاي شریف ثواب عبادت چند برابر می شود تا . ملجأ و پناهگاه مردم است
برابـر بـا دویسـت هـزار     ) ع(ک رکعت نماز در حرم حضرت امیرمؤمنانجایی که ی

مسجد از همان زمین و مصالح معمولی سـاخته مـی شـود،    ) 14(رکعت نماز است،
ولی وقتی مسجد شد، به لحاظ انتسابش به خدا احترام مخصوصی پیدا مـی کنـد و   

.ماندن جنب در آن و نجس کردن حرام می شود
ن مقدس نیز حکم و تکلیف شرعی و دینی نمـی باشـد،   چادر به سر کردن در اماک

اما همان گونه که بیان شد بعضی از مکان ها مقدس هستند و رعایت ادب واحترام 
. در مورد آن ها الزم است

در این مکان ها براي این که توجه به خداوند بیشتر باشد و از چیزهایی که انسـان  
نوي با صاحبان آن مکانها باز می دارد یـا  ها را از عبادت و یاد خداوند و ارتباط مع

تضعیف می کند، جلوگیري شود، متصدیان این مکان ها تصمیم می گیرنـد بعضـی   
از امور ظاهري مانند حفظ حجاب بیشتر رعایت شود، و چون چـادر مظهـر کامـل    

خواهنـد کـه بـا چـادر وارد     حجاب و ادب و وقار اسالمی است، از خانم هـا مـی  
14..شوند
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