
 

 

 

  

  شبهاتی رایح پیرامون زن در اسالم 

  نویسنده:سروش صادقی

  

  



 

 

  

شاید یکی از رایج ترین شبهات اسالم ستیزان مباحثی براي از چشم انداختن اسالم از دید خواهران مسلمان 

حاصل عدم تعقل و تفکر این اشخاص بر شرع اسالمیست براي همین بنده هم باشد با شبهاتی واهی وسست که 

در قالب یک مقاله مفصل و زیبا به تحلیل پزشکی وروانشناسی این قضیه پرداختم امیدوارم عزیزان محقق با 

 استفاده از این تحقیق گامی بزرگ در روشنگري نهاده باشند.

 

 شبهه اول :

العقل هستند حتی علماي اسالمی هم مثل مالصدرا زنانو حیوان میدونه...پیامبر اسالم گفته زنان ناقص   

 

 پاسخ شبهه:



 

 

 ابتدا حدیث مورد اعتراض اسالم ستیزان را مرور میکنیم:

«  یا لنا وما: جزْلۀ منهن امرأة فقالت. »النار أهل أکثر رأیتکُنَّ فإنی االستغفار، وأکْثرْن تَصدّقْنَ النساء معشرَ یا

 لبٍّ لذي أغلب ودین عقلٍ ناقصات من رأیت وما العشیر، وتَکْفُرْنَ اللَّعن، تُکْثرْنَ: «قال النار؟ أهل أکثرُ اهللا رسول

 رجل، شهادةَ تعدلُ امرأتین فشهادة العقل نُقصانُ أما: «قال والدین؟ العقل نقصانُ وما اهللا رسول یا قالت. »منْکُن

الدین نقصان فهذا رمضان، فی وتُفطر تُصلی، ما اللیالی وتَمکثُ العقل، نقصان فهذا ». 

 

"  که آنان از زنی ام، دیده دوزخ اهل بیشترین را شما زیرا کنید استغفار زیاد و دهید صدقه! زنان گروه اي

: فرمود ایشان هستیم؟ دوزخ اهل بیشترین ما چرا خدا، رسول اي: پرسید بود متانت با و راي صاحب و عاقل

 ندیده دینی و عقل ناقص هیچ و نمایید، می انکار را شوهر) هاي نیکی( و کنید، می نفرین بسیار اینکه بخاطر

گردد چیره عاقل مردان بر شما، مانند که ام . 

 دو گواهی که اینست عقل نقصان: فرمود ایشان چیست؟ دین و عقل نقصان خدا، رسول اي: کرد عرض زن آن

است عقل نقصان همانا این باشد، می مرد یک گواهی معادل زن، ... 

 نمی روزه رمضان در و خواند نمی نماز) والدت و نفاس و حیض بسبب( او و گذرد می) روزها و( ها شب نیز و

اوست دین نقصان هم این گیرد، ". 

 سنن -) 114( بنقص االیمان نقصان باب - مسلم صحیح - 293 ،  الصوم الحائض ترك باب ، بخاري صحیح

 مسند -) 3993( النساء فتنۀ باب ، ماجه ابن سنن -) 2538( اإلیمان استکمال فی جاء ما باب ، الترمذي

2722( للحاکم الصحیحین علی المستدرك -) 5901( احمد  

 بحث اول ایا این توهین به زنان است؟جواب خیر است 

توهین به زنان بود نباید قسمت اول ذکر میشود که زنی عاقل و با متانت سوال میپرسد اگر پیامبر ص قصدش 

جزْلۀ در متن میامد: منهن این لفظ مرأة  

متانت با و نظر صاحب و عقل داراي یعنی: جزلۀ معناي  

 

 

 و علیه اهللا صلی خدا رسول گفتۀ پس این یک خطاي اشکار است که باذکر توهین ملحدین نشر میدهند بنابراین

که معناست بدین سلم : 



 

 

باشد، شما از تواناتر خردمند، مردان عقل دادن بازي در که ام ندیده زنان شما مثل کسی  

 این.. ( زن عقل دادن نشان ناقص پندارند می برخی چنانکه نه است!! مدح سیاق کالم، این سیاق و مقام یعنی

بود) عقل نقصان مسئله درمورد  

: اورده دلیل عقلین بی شما نمیگه توجه کنید مستقیما اگر حدیث براي بعدي دالیل اما  

نیستید) دین اصوالت به پایبند= میکنید نفرین شما  

میکنید فرمانی نا شوهرانتون از  

 عاشقشن زنان که چینی سخن مثل غیبت مثل زشت کارهاي و جمله از میشود چیزها خیلی شامل نافرمانی

 متاسفانه)

میدهید فریب مردارو شما  

اینکارن) استاد زنا که هست عواطفتون که سالحتون بخاطر  

دارندبراي همین بعضی وقتها این احساس در کردار  مردان با مقایسه در بیشتري احساسات و عواطف زنان

 تحوالت مرد، به نسبت زن تناسلی دستگاه بودن تر ورفتار انها تاثیر میگذارد و همچنین در هوش انها پیچیده

 زایمان،# آبستنی،# قاعدگی،#ٍ همچون مسائلی زن، عمر طول در ماه هر در آن تغییرات و هورمونی

گذارد! می تأثیر زن رفتار و کار و روان و جسم بر و آورد می پدید را یائسگی# شیردهی،# . 

 

 منبع:

118 ص ،1372 فرهنگی، و علمی تهران، بهزاد، محمود ترجمه آدمی، مغز اسرار آیزاك، آسیموف  

ریشه درقضیه روانشناختی دارد؟اما بررسی بیشتر که ایا تفاوت هاي عقلی زنو مرد   

  

  

asked American adults whether a series of qualities applied more  2001 Gallup poll A
percent of those surveyed said that the characteristic or to women. Ninety  men to

"emotional" applied more to women. The survey didn't ask about particular emotions or 
specify positive or negative connotations for the word "emotion." But it seems likely from 

ericans view women as either able to experience or prone to the results that most Am
experiencing a wider, more intense range of emotions than men do.  

  



 

 

زنان بعضی وقت ها به این شهرت دارند که نگران تر از مردان هستند. مطابق با نظرسنجی مؤسسه گالوپ در 

, زنان درباره دامنه اي از موضوعات اجتماعی نگران تر از مردان هستند. تعداد معنی داري از 2005سال 

پاسخ دادند که در مقابل حدود هفت زنانی که مورد پرسش قرار گرفتند بیشتر از مردانی که از آنها سؤال شد, 

 نگرانند. "به مقدار زیادي "قضیه اجتماعی مورد نظرسنجی 12قضیه از 

   

 از نظرزنان ممکن است , مطالعات این را نشان می دهد که عالوه بر نگرانی که اغلب در زنان بیشتر است

 مثل احساساتی, مغز )amygdale( ي»امیگداال«. براي مثال باشندفیزیولوژیکی مستعد تجربه استرس بیشتري 

 اطالعات که کند می برقرار ارتباط هایی اندام با "امیگداال" مردان در. کند می پردازش را اضطراب و ترس

با بخش » امیگداال«). اما در زنان visual cortex( بصري قشر مثل, کنند می پردازش و گیرند می را بصري

این ممکن است به این معنی هایی از مغز که هورمون ها و گوارش را تنظیم می کند ارتباط برقرار می کند. 

باشد که واکنش هاي استرس بیشتر احتمال دارد که در زنان نسبت به مردان باعث بروز نشانه هاي فیزیکی 

  شود.

 

 

 

در روند فکري زنان و مردان تاثیر بگذارد که گاها اسالمم شروطی براي زنان گذاشته پس این اختالفات میتونه 

 که براستی میتواند نقطه قوتی براي این دین باشد

 ازجمله احساسی بودن زنان استرس واضطراب انها در تصمیماتشان تاثیر گذار هست

 

 

 

 

 شبهه دوم :گواهی و شهادت دوزن برابر با یک مرد است

 



 

 

 

 کی بیشتر گذاري تاثیر براي تند ولحنی خالصه شکلی به دارد بلکه شده زن به توهینی که نیست این اصال قضیه

 است زن شدید احساسات و عواطف انهم قضیه این دارد دلیل یک میده نها نشون مردو زنو اشکار بسیار تفاوت

زندگی امور در  : 

 

 کشتن قصد وشاید هستند ناراحت شدت به مقتول خانواده: کرده تجاوز دختري به شخصی کنید تصور مثال

 دادگاه# باشند دیده را حادثه ان زن# دو شده بعد کشیده تباهی به زندگیش دختر باشند داشته هم قاتلشو

 حقایق دارد که ظریفی عواطف و احساس بخاطر زن اونجا تجاوز بعد جریان تشریح براي بخونه فرا یکیشونو

؟ بکند عاطفی دید با تفسیري یا انکار طوري به را قضیه  

 

نمیکند؟ ایجاد قاضی حکم در خللی این ایا  

نمیکشاند؟ ومرج هرج و فساد به را جامعه ایا  

نمیزند؟ دست کار ان به باز مجرم ان ایا  

�  براي تر تمام هرچه زیبایی به نکنید شک دارند هم به حسادت حس اصوال زنها چون باشد زن دو اگر ولی

میکنند بیان درستی به را قضیه یکی اون از بودن بهتر   

میکنند باز حقیقت به لب دروغ ترس واز  

 در تحقیقی که درباال ذکر شد ادامه میدهد که :

به نظر بعضی از مردم, زنان حسودتر و سلطه گرتر از مردان هستند. به خصوص در روابط رمانتیک. اما 

ر دآنها فقط در شرایط متفاوتی حسود هستندتحقیقات حاکی از آن هستند که زنان حسودتر از مردان نیستند. 

   ی اثر باشدهمین تحقیق ذکرشده که زنی که در محل کارش گریه میکند ممکن است ضعیف یا ب

در یک مطالعه در آلمان, محققان چندین تصویر نمایشی را به شرکت کنندگان نشان دادند. شرکت کنندگان از 

رایانه استفاده می کردند تا توصیف کنند که کدام یک از سناریوها عصبانی کننده تر است. نتایج حاکی از این 

 هاي خپاس. یابند می جنسی خیانت از تر کننده عصبانی  بودند که در تمام فرهنگ ها, زنان خیانت عاطفی را

  ند.داشت حسادت جنسی خیانت به نسبت آنها عموماً اما. بود متفاوت ها فرهنگ همه در مردان

هرچند اجبار نیست و در دادگاه هم میتواند صحیح باشد پس به این نتیجه میرسیم که دو شهادت دادن زن 

  بستگی به حکم قضاوت کنند دارد 



 

 

 http://people.howstuffworks.com/women1.htmمنبع 

   

همین بی احساسی کم مردان نسبت به زنان باعث نقدهاي تند بعضی منتقدان شده است دکتر باربارادي 

 آنجلیس در کتاب خود :رازهایی درباره زنان می نویسد:

 «.همه ي مردها فقط یک چیز از زن شان می خواهند: رابطه ي جنسی»

 «.مردها براي شان اهمیتی ندارد به زن ضربه ي روحی بزنند»

 «.مردها به لحاظ احساس سرد و یخ زده هستند و نمی توانند احساسات خود را ابراز کنند»

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 از نظر دکتر پل زولیوس موبیئوس :

  ناتوانی ذهنی یا ضعف فکر زن نه فقط واقعیت، بلکه ضرورت است

و نه تنها مواهب فکري زن از مرد کمتر است، بلکه آن ها را بسیار سریع تر از دست می دهد. سر زن کوچک تر 

از سر مرد است و سر کوچک به طور طبیعی مغز کوچک را در خود جاي می دهد. ضعف فکري او را از 

 .استدالل دور می کند

 

 :منبع

 . پیره روژه، روان شناسی اختالفی زن و مرد، ترجمه حسین سروري، انتشارات جانزاده، 1370، ص 107

 .و33ـ سید هادي حسینی، پیشین، ص 216

 

 .گري بنوات، زنان از دید مردان، ترجمه محمدجعفر پوینده، تهران، جام، 1377، ص �98

 

 تحقیقات بیشتر :

https://www.psychologytoday.com/blog/sexual-personali�es/201504/are-women-more-

emotional-men 

h�ps://www.gri th.edu.au/__data/assets/pdf_ le/0006/456459/Paper-6-Parkins-Gender-

and-Emotional-Expressiveness_final.pdf 

 

 شبهه سوم :مردان بر زنان قیومیت دارند (سرپرست)

 

تاتقان حاتالفَالص هِموالنْ أَمبِما أَنْفَقُوا م ضٍ وعلی بع مضَهعب بِما فَضَّلَ اللَّه لَی النِّساءونَ عامالرِّجالُ قَو 



 

 

مردان بر زنان سرپرستند (و در جامعهي کوچک خانواده، حق رهبري دارند و صیانت و رعایت زنان بر عهده 

ایشان است) بدان خاطر که خداوند (براي نظام اجتماع، مردان را بر زنان در برخی از صفات برتریهائی 

 بخشیده است و) بعضی را بر بعضی فضیلت داده است،

 

خب ایه واضح هستش سرپرست بودن مرد بر زن هیچ شکی درش نیست اما ایا براستی مردان از زنان در خیلی 

 چیزها برتر هستند ؟جواب بله هستش از دید پزشکی وروانشناسی

منتشر  5005و  2003روانشناس دانمارکی نیزدرتحقیقاتش که در سالهاي  (Nyborg) هلموت نیبورگ پروفسور

  شد، 

دریافت که در جمعیت بالغ ، مردان داراي میانگین هوشی باالتري هستند. در بررسیهاي انجام شده توسط 

س دانمارك که مامور بررسی یافته هاي نیبورگ و اتهامات وارده به وي کمیته اي از محققان دانشگاه آرهو

 ]نمره محاسبه شد 4,55بودند، درستی نتیجه گیري او مورد تایید قرار گرفت و مقداراین تفاوت 

در دیگر کارهاي تحقیقی انجام شده دراین زمینه که باالتر بودن هوش در مردان و نظریه تحولی لین را تائید 

 :بسیاري اشاره کرد ، از جملهمی کنند می توان به موارد 

 23تا  22روي گروهی از بزرگساالن  2009در سال  (Gerhard Meisenberg)تحقیق گرهارد مایزنبرگ- 

و همکارانش از دانشگاه   (Ricarda Steinmayr)یافته هاي خانم پروفسور ریکاردا اشتاینمایر- ساله،

 .ساله در آلمان 43تا  16روي افراد  2010و  2006هایدلبرگ در فاصله سالهاي 

  نمره و حتی باالتر گزارش شده است 6در سه مورد فوق میانگین هوش مردان حداقل 

 منبع:

R. Lynn and S. Kanazawa, “A longitudinal study of *** differences in intelligence at 

ages 7, 11 and 16 years,” Personality and Individual Differences, 2011 

 

 همچنین بعضی از محققین و اندیشمندان کمیت عقلی زنان را ضرورت میدانند:

از نظر دکتر پل زولیوس موبیئوس، ناتوانی ذهنی یا ضعف فکر زن نه فقط واقعیت، بلکه ضرورت است و نه تنها 

مواهب فکري زن از مرد کمتر است، بلکه آن ها را بسیار سریع تر از دست می دهد. سر زن کوچک تر از سر 

مرد است و سر کوچک به طور طبیعی مغز کوچک را در خود همچنین در نظر اگوست کنت: «مرد براي 

 اندیشیدن ساخته شده است و زن براي دوست داشتن



 

 

 .جاي می دهد. ضعف فکري او را از استدالل دور می کند

 منبع:  

 .گري بنوات، زنان از دید مردان ، ترجمه محمدجعفر پوینده، تهران، جام، 1377، ص 98

 همان منبع،ص81

استیفن پی رابینز نیز می گوید: قدرت تعقل در هر دو جنس وجود دارد ولی در مرد به لحاظ اینکه مانع کمتر 

 می باشد، اقتضاي تعقل بیشتر است

 

 استیفن پی رابینز، مدیریت رفتار سازمانی، ج1،ص 203

 

از آن جا که مردان، توده ي عضالنی حجیم تري دارند و با توجه به این که عامل قدرت، مستقیماً با سطح مقطع 

 (فیزیولوژیکی عضله ارتباط دارد، واضح است که مردان از قدرت بیشتري برخوردار باشند (30-40درصد).

حفره ي شکم در زنان بزرگ تر از مردان است، زیرا در این قسمت عالوه بر احشاي داخلی، اعضاي اضافی  -6

 .مربوط به تولید مثل قرار دارند

 محمد پورکیانی، درآمدي بر علم تربیت بدنی و ورزش، ص 51

از نظر توان بازو و رشد عضالت، توان زن به پاى مردان نمىرسد. در این تردیدى نیست که به تناسب تفاوت در 

آفرینش این دو، معموالً کارهایى را که نیازمند به نیروى بازو و قدرت بدنى باشد، مردان انجام مىدهند. و 

 .کارهاى سبک و پرظرافت را زنان

از نظر احساسات، عواطف و تمایالت بنا به گفته روانشناسان، "محبت"، "رفتار انفعالى"، "رفتار عاطفى" و 

"حمایت کننده" از ویژگىها و رفتار زنانه، در مقابل، "پرخاشگرى"، "استقالل"، "رقابت" "سلطه" و "حاکمیت" 

 از ویژگىها و رفتار و مردانه است

 ..جمعی از مولفین، روانشناسى رشد، سمت، 1385ه.ش، ج 1، ص 330 .

این فقط چکیده اي از اختالفات کلیدي زن ومرد است همچنین اینها فقط بعضی برتري هاي مردان رو میرساند 

اما دلیل بر این نیست که قران مرد ساالرانه درپی حکفرمایی مرد برزن هست ایه اول سوره نساء به نکته بسیار 

جالبی اشاره می کند: "یا ایها الناس اتّقوا ربکم الذي خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بثّ منها 

 رجاال کثیرا و نساء .."



 

 

 

. زن و مرد از یک جنس، ریشه، و اصل و گوهر هستند. آیه 189 سوره اعراف و 21 روم نیز این موضوع را بیان 

و به موضوع ایجاد آرامش، مودت و دوستی و رحمت طرفینی اشاره می کند؛ یعنی هر دو طرف زن و مرد 

 مدنظر است نه یک طرف

 یادرجایی دیگر میفرمایید: "گرامی ترین شما نزد خداوند، با تقواترین شماست" = حجرات13 

پس این قیومیت از دیدعلمی هم میتواند درست باشد چون زنان بیشتر در قضیه هایی سررشته دارند و توانایی 

دارند که مردان ندارند همچنین از نظر جسمی هم چنانکه توضیح دادیم تفاوت اشکاري بین این دو است پس 

مساوات در احکام بخصوص انطور که دوستان ملحد ما شعار میدهند جز توهم انها چیزي نیست –اسالم قانون 

بندي را طبق شرایط فیزیکی وجسمی زنو مرد تعیین کرده است وهمچنان تقوارا مالك برتري میداند اما میبنیم 

 روشنفکران غرب زن را چیز دیگري میپندارند:

منتقد  ،شاعر،فیلسوف : Friedrich Wilhelm Nietzsche(آلمانی به) فریدریش ویلهِلم نیچهنیچه 

  :او درموردزنان میگوید :بود یونانی و التین و استاد آلمانی بزرگ فیلولوژیست کالسیک و آهنگساز ،فرهنگی

دمنشاء هر شر و بدي در دنیا زنان هستن  

from woman comes every evil in the world" 

http://www.lexido.com/EBOOK_TEXTS/THE_ANTICHRIST_.aspx?S=48 

 



 

 

 

 یادرجایی دیگر میگوید:

Woman, at bottom, is a serpent 

 زنان مانند مار هستند(گمراه کنند)

 درتصویرباالهم وجود دارد

 یا اندیشمندي دیگربه نام شوپنهاور از الحاد میگوید:

 .زن حیوانی است با گیسوان بلند و افکار کوتاه

 گري بنوات، زنان از دید مردان ، ترجمه محمدجعفر پوینده، تهران، جام، 1377، ص76 

این کرامتی بود که اندیشمندان غبر به زن داده اند .اما بحث به همینجا خاتمه پیدا نمیکند شما تصور کنید 

شخص خودرا اتیست یا ندانم گرا یابی دین میخواندایا اصال چیزي به اسم بد برایش حدودي دارد؟الحاد که 

همه جور توهینی به زن کرده است ولی ایا از نظر همجنس بازي ازدواج بامادر وخواهر هم بد است؟از نظر 

یک دیندار اینها بد است اما از نظر یک اتیست تکامل گرا خیرپس درنتیجه انها هیچ ارزشی براي زن تدارك 

 ندیدن فقط براي تحریک احساسات  زنان و جوانان چنین لفاظی میکنند.

 

 

 شبهه چهارم: کتک زدن در اسالم جایز است

شاید یکی ازسست ترین شبهات اسالم ستیزان مبحثی به نام کتک در اسالم است که با استنادبه ایات قران درپی 

 دروغ پراکنی وتحریک افکار بدون تحقیق مسلمین جوان دارند  .

مخالفان اسالم بر سر آیه اي از قرآن، سر و صداي زیادي براه انداخته اند و مسلمانان را متهم میکنند که  

 قوانین کتابشان قوانین عصر حجر است! مخالفان میگویند:

 اسالم براي زن کرامتی قایل نیست،  به یک مرد بیسواد و جاهل  حق داده همسر فرهیخته خود؛

اگرچه دکتر یا مهندس یا استاد دانشگاه باشد؛ را بزند. این تجاوز  و ظلم در حق زنان است و براي رسوایی  

 این دین، همین  یک قانون بس است

 در قرآن سوره نساء آیه 34 اینطور نوشته شده است:

 



 

 

واللَّاتی تَخَافُونَ نُشُوزهنَّ فَعظُوهنَّ واهجرُوهنَّ فی الْمضَاجِعِ واضْرِبوهنَّ فَإِنْ أَطَعنَکُم فَلَا تَبغُوا علَیهِنَّ سبِیلًا إِنَّ )

 (اللَّه کَانَ علیا کَبِیرًا

 

 !و آن دسته از زنان را که از سرکشی و مخالفتشان بیم دارید، پند و اندرز دهید

 !و در بستر از آنها دوري نمایید

 !و آنها را بزنید

 

و در آیه 35،شق دوم را بررسی میکند، یعنی اگر با وجود  تنبیه هاي مختلف، زن همچنان بسرکشی ادامه داد 

 :مرد باید چه کند؟ آیه 35 سوره نساء میگوید

 

وإِنْ خفْتُم شقَاقَ بینهِما فَابعثُوا حکَما منْ أَهله وحکَما منْ أَهلها إِنْ یرِیدا إِصلَاحا یوفِّقِ اللَّه بینَهما إِنَّ اللَّه کَانَ )

 «علیما خَبِیرًا)«35

 

 و اگر از جدایی میان آن دو بیم داشته باشید،

 

یک داور از خانواده شوهر، و یک داور از خانواده زن انتخاب کنید اگر این دو داور، تصمیم به اصالح داشته 

و اگر از شما پیروي کردند،  باشند، خداوند به توافق آنها کمک میکند؛ زیرا خداوند، دانا و آگاه است

 راهی براي تعدي بر آنها نجویید

نکته قابل تاملی که در ایه جدا از بحث وجود دارد اسم نبردن اهللا متعال براي طالق در این شرایط است و این 

نشان میدهد اسالم چقدربه دنبال بهم نخوردن یک زندگی دارد زیر بعد طالق بزرگترین شکست را زوجین 

 میخورند وحتی شخص مردرا به مواد وزن را به فحشا میکشاند .

 اما به شرح ایه با استفاده ازحدیث که مفسر قران است میپردازیم که شرح این زدن که درایه امده است چیست؟

 پیامبرص میفرماید:



 

 

عن بهز بن حکیم حدثنی أبی  عن جدي قال: " قلت : یا رسول اهللا نساؤنا ما نأتی منهن و ما نذر؟ قال " ائت 

 حرثک أنى شئت و أطعمها إذا طعمت و اکسها إذا اکتسیت و ال تقبح الوجه و ال تضرب 

  ( " أخرجه أبو داود ( 1 / 334 ) و أحمد ( 5 / 3 ، 5

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=55&ID=363
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بهز بن حکیم میگوید پدر از جدم  روایت میکند که جدم از رسول اهللا پرسید یا پیامبر خدا با زنان، چگونه رفتار 

 کنیم ؟

 فرمود به کشتزار خود هر طور که خواستی نزدیک شو و از چیزي که میخوري و میپوشی او را هم بخوران و 

 ! بپوشان. و او را زشترو نگو و نزنش

 این حدیث صحیح است

البته کشتزار هم بازي گرفتن زن براي سکس نیست بلکه به معنی تولید مثل است که هردو طرف دخیل  

هستندهمچنین اینجا ذکر این شده است که نباید زدن به شکلی باشد که زشت رو شود یعنی ضربه نبایدشدت 

 داشته باشد:

 !و حاال جلوي ما آیه قران است که حق زدن میدهد و سخن رسول است که میگوید نزن

حل این معما به این صورت است که زدن زن در صورت نافرمانی جایز است و در غیر این صورت ناجایز است 

مثال حرکتی از او ما را عصبانی میکند مثال چیز قیمتی از دستش میافتد و میشکند   یا غذا را سر وقت آماده  

 .نکرده یا در کاري کوتاهی کرده  یا کارهاي  از این قبیل اینجا حق زدن نداریم

 و اگر دقت کنید اکثر جاهالن براي همین چیزها زنهاي خود را میزنند

اما فرضا بزن میگویی با حجاب نامناسب نرو پشت بام، قبول نمیکند و میرود یا میگوي بچه را نزن میزند  یا به  

زبان قبول  میکند اما الابالی است و اشتباه خود را مرتب تکرار میکند  یا در غیاب تکرار میکند در این صورت  

 مرد حق دارد او را بعد از نصیحت با قهر  کردن و زدن تنبیه کنداین خالصه دستور  اسالم بود



 

 

 

ما نمیخواهیم روحیه لطیف و ساده یک زن بخاطر یک اشتباه نابود شود براي همین است دراسالم انقد سخت  

 قضیه را باز میکند

 

 :اما حال برویم به تفسیر ایه و بررسی قضیه برسیم زدن ببینیم همون زدنم در اسالم چطوریست؟

1-در صحیح مسلم از پیامبر نقل شده است که اگر ناچار شدیم زن را بزنیم باید این ضربه غیر موثر باشد  

 (فاضربوهن ضربا غیر مبرح)

همچنین در تفسیر آیه 34 نساء نیز ابن عباس می گوید که باید ضربه غیر موثر باشد و حسن بصري و دیگران  

نیز بر این امر صحه گذاشته اند ضربه زدن به زن هم حدودي دارد که پیامبر علیه الصالة و السالم آن را  

 .مشخص کرده است

 .مثال به صورت ضربه اي وارد نشود ، نباید در میان جمع باشد ، نباید دچار آسیب دیدگی شود

ضربه زدن هم باید با چوب سواك ( در قدیم از این چوب به عنوان مسواك استفاده می کردند که خواص  

 بسیاري هم دارد ) یا نازك تر از آن باشد

أخرجه أبو داود فی النکاح, باب فی حق المرأة على زوجها: 3 / 67 -68 , وابن ماجه فی النکاح, باب فی 

حق المرأة على الزوج برقم (1850): 1 / 594 ، وابن حبان برقم (1286) ص (313) من موارد الظمآن 



 

 

وصححه الحاکم فی المستدرك: 2 / 187 - 188، ووافقه الذهبی. وعزاه المنذري للنسائی فی الکبرى. 

 وأخرجه اإلمام أحمد فی المسند: 4 / 446 - 447 عن معاویۀ بن حیدة, والمصنف فی شرح السنۀ: 9 / 160

 کتک زدن با چوب سیواك(مسواك)این شکلش هست:

 

 تصور کنید ضربه این چوب زنو سیاه وکبود میکنه؟

قطعا خیر پس فلسفه زدن در اسالم فقط نشان دادن عصبی شدن به طور فیزیکی به زن است نه صرفا کتک 

وحشیانه بعضی از مردها را می بینیم که با کمربند زنانشان را کتک می زنند در حالی که این مورد کامال خالف  

 دستور حضرت رسول است ایشان در حدیث صحیحی می فرمایند:

 

 (( !زنانتان را مانند بردگان شالق نزنید و سپس آخر روز با آن ها مجامعت کنید )) 

 یادرجایی دیگر ذکر میکند

 رقم الحدیث: 627

( ،	 أَبِیه	 	، عنْ دمحنُ مفَرُ بعج	ثَنَادح ،	 	، حدثَنَا	حاتم بنُ إِسماعیلَ رِيصانَ الْبلْمنُ سب فوسی	یثَندحدیث مرفوع) ح

	، أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَیه وسلَّم قَالَ 	جابِرٍ اتَّقُوا اللَّه فی النِّساء ، فَإِنَّکُم أَخَذْتُموهنَّ بِأَمانَۀِ اللَّه ،  " : عنْ

واستَحلَلْتُم فُرُوجهنَّ بِکَلمۀِ اللَّه ، إِنَّ لَکُم علَیهِنَّ أَال یوطئْنَ فُرُشَکُم أَحدا تَکْرَهونَه ، فَإِنْ فَعلْنَ ذَلک ، فَاضْرِبوهنَّ 

رُوفعنَّ بِالْمتُهوسکنَّ وقُهرِز کُملَینَّ علَهرِّحٍ ، وبرَ ما غَیضَرْب  

معنی: اي  مومنان  درباره  زنان  خود،  تقواي  خدا  را،  پیشه 

کنید  و  مواظب  حال  آنها  باشید،  زیرا  بموجبکالم  خداوند  و  از  راه  آن  برآنان  دست  یافتهاید  و  بفرما

ن  و  سخن  خداوند  معاشرت  و  آمیزش  با  آنان  را  حاللکردهاید   پس  امانت  خدایند  دردست  شما. 

ورود  به  خانه  را  ندهند  - و  حق  شما  برآنان  است  بکسیکه  او  را  دوست  ندارید  اجازه 



 

 

و  بشما  خیانت  ناموسی  نکنند  -

 اگرنافرمانیکردند  و  از  فرمان  شما  خارج  شدند  براي  اینکه  آنان  را  تنبیهکنید،

  آنان  را  بزنید  نه  بگونهايکه  زیان  بینند. و  برشما  واجب  استکه  خوراك  و  پوشاك  شایسته  وفراخور  -

 حال  آنان  راو  بر   حسب  امکانات  خود  تهیهکنید

  زنی که بعد چندین مرحله در خواب غفلت است

 

 «و کارهایی میکند که خارج از روابط یک زنو شوهر است بعد یه مرحله

 

 (مرحله 1-پند واندرز (حال میشه روانشناسی هم باشه

 

بعدش دور شدن از همبستري یکی از نکاتی که اورا به فکر ببر چون زیباترین نوع ارتباط دوتا همسر همان 

 محبت در هنگام نزدیکی است

مثالی دیگر براي انهایی که در خواب خفلت ودرپی کوبیدن این دین مبارك هستندما شرح دادیم که نوع کتک 

زدن در اسالم به حدي مالیم که حتی در اون حد دردهم نیست اما چطور است که در علوم روز که کتک جنسی 

  را حین سکس را طبیعی میخوانند؟

دي.اس.ام. «بندي موسوم به یا تمایل به آزاررسانی در طبقه: Sadism (انگلیسی به) دگرآزاري یا سادیسم

از آن به عنوان یک » دي.اس.ام. چهار«بندي ی از زمان انتشار طبقهشد، ولبه عنوان اختالل شناخته می» سه

 جرح و ضرب از و پردازدمی دیگران آزار به شخص که –شود سادیسم بدنی ویژگی شخصیتی نام برده می

در روانشناسی این اختالل رو تاحدي بیماري درومی پیش خود نظر مورد افراد سوزاندن و قتل تا ساده

ادي مثال اقاي دولت اب این نوع بیماري را گاها تجویز هم میکنند براي به تکامل رساندن شهوتنمیدانندحتی 

  ارشد روانشناسی بالینی میگوید:

در سال DSM IV (Diagnostic and statistical manual of mental disorder)  1994البته 

معیارهاي سادیسم و مازوخیسم را تعدیل کرده است و بر این اساس رفتار سودومازوخیستی را بهتنهایی 

بهعنوان یک اختالل جنسی در نظر نمیگیرد مراهی سودومازوخیسم دیگر یک اختالل در نظر گرفته نمیشود 

 مگر باعث مشکالت در زندگی فرد شود. در واقع درجات خفیف سادیسم و مازوخسیم طبیعی محسوب میشود



 

 

. تاس خوب خیلی خودش درجاي سادیسم:  گوید می جنسی سادیسم درباره فروید زیگموند ملحد روانشناس

  .باشد داشته مناسبی و خوب پایان که بشرطی

 www.brainyquote.com/quotes/quotes/s/sigmundfre399701.html 

  77 رضی،ص هاشم ي جنسی،ترجمه میل پیرامون رساله سه کتاب

  

 رمانمج ي دایره از را افراد این و کند می راتایید جنسی سادیسم گونه بدین ملحدین روانکاوي پدرعلم بله

  . داند می خارج

Sigismund Schlomo Freud; 6 May 1856 – 23 September 1939) was an Austrian neurologist 

and the founder of psychoanalysis 

  منابع:تحقیقی:

https://en.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud  

https://en.wikipedia.org/wiki/Sadistic_personality_disorder 

 

http://article.tebyan.net/80872/سادیسم-یعنی-آزردن-و-لذت-بردن 

 

http://ir-ali.persiangig.com/p-qanony.pdf/download 

 

http://ekhtelalat-ravani-68.blogfa.com/post-7.aspx 

https://books.google.com/books?hl=de&lr=&id=-
JivBAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT18&dq=IV+(Diagnostic+and+statis... 

 



 

 

 

حال سوال این هست اگر علم اجازه رفتارهاي خشن را به این اشخاص میدهد نظر اتیستهاي طعنه زننده به 

لبته این حقارت .اانتقاد(تخریب)هستنداسالم چیست؟ایا بازهم لب به سخن باز میکنند یاناشیانه وکینه وار درپی 

  الحاد ریشه در روان انها دارد

  :میل دیلی

  

 البته که! ! باشد می زیربارنرفتن و کردن مخالفت مبناي بر ها آتئیست استدالل تمام اند کرده اثبات مطالعات

 یتعصبان اصلی علتهاي از یکی درواقع!!  باشید بوده موضوع این شاهد مجازي درفضاي بارها خودتان شاید

  !!  کنند خالی شانه رفتن بار زیر از شدن باعصبانی میخواهند که است این ها آتئیست

  

Why atheists appear so angry: Study finds their 'argumentative style frequently comes off as 

intolerant' 

  

 تداللاس نوع است داده نشان مطالعات ؟ رسند می نظر به عصبی شدت به] انسانهایی[ها آتئیست چرا:ترجمه

  !! کند می پیروي ورزیدن تعصب و نرفتن بار زیر] منطق[ از ها آتئیست

  

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3991764/Why-atheists-appear-angry-Study-

finds-argumentative-style-frequently-comes-intolerant.html 

  

  

  :میخوانیم تایمزدرواشنگتن-2

  

Mr. Stark said, “but the irreligious are prickly. I think they’re just angry”. 

  

 نهاآ میکنم فکر من!!  هستند خورده زخم ها دین بی:  کند می اعتراف است آتئیستیک خود کهاستارك آقاي

  !! اند عصبانی فقط



 

 

angels-in-believe-americans-of-h�p://m.washington�mes.com/news/2008/sep/19/half 

خداوند تو دهنی محکمی به بله عزیزان اینها از رایج ترین شبهات الحادیون ایرانی خودمان است که به یاري 

انها زدیم ان شااهللا در مقاالت بعدي به شبهاتی از این قبیل بیشتر خواهم پرداخت التماس دعاي  خیر داریم از 

  هرکسی که این مقاله را میخواند و نشر میدهد باتشکر :سروش صادقی ارشدروانشناسی
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