
نظام حقوق زن در اسالم۲ 

مقدمه ۱ 

ضرورت نگاه جامع و سیستمی در عرصه عدم تشابه 

بیان حکمت و تحلیل های عقلی ما ضرورتا علت نیست 

تحلیل های حقوقی، اغلبی است و نه صد درصدی 

قوانین اسالم در مورد خانواده دو کار را با هم انجام میدهد مقدمه ۲ 
ناظر بر تحقق وحدت و یگانگی در خانواده، همان مودت 

ناظر بر حفظ حدود و مرزها، همان عدالت 
مصادیق 

 شبهه موجود میگوید این امر سبب دادن حالت مالکیت و خواستگاری 
پاسخ خریداری به مرد و حالت مملوکیت و کاال شدن به زن می شود 

 در قانون آفرینش مرد مظهر طلب و زن مظهر مطلوبیت 
است؛ همچنین دویدن زن به دنبال مرد اهانت به وی است 

 هر خریداری، مالکیت و مملوکیت به دنبال ندارد، مانند 
دانشجو که خریدار علم است 

 شبهه موجود می گوید اذن پدر برای ازدواج دختر باکره استقالل اجتماعی زن 
پاسخ استقالل اجتماعی زن را زیر سوال می برد 

 اذن پدر نقش وتویی و سلبی دارد و نه ایجابی، یعنی 
نمی تواند به زور دختر را به عقد کسی در بیاورد 

 اسالم برای زنان حقوق اقتصادی و اجتماعی متعددی را از 
 سال پیش به همراه آورده است. آن ها حتی حق رای ۱۴۰۰ 

 سیاسی و بیعت نیز داشته اند. در حالی که مثال در 
 انگلستان حدود یک قرن است که زنان همچین حق و حقوقی 

.را یافته اند 

 اذن پدر نقش حمایتی دارد یعنی نباید از سر لج بازی و 
خصومت باشد 

 فلسفه اذن پدر، حفظ دختر ناآشنا از نیرنگ های مردان 
فریبکار است 

مهریه 

شبهه 

 سابقه اسالم در مبارزه با کاال شدن زن با نفی کردن پاسخ قیمت گذاری روی زن و تبدیل شدن وی به کاال 
شیربها و نکاح شغار و ارث رسیدن زن به پسر 

 طالق در اختیار مرد است و مهر یک وثیقه مالی در مقابل با 
 آن، یعنی اگر حق طالق مساوی باشد دیگر نیازی به مهریه 

نیست 
پاسخ 

تلقی مسلمانان و ائمه از مهریه وثیقه نبوده است 

واژه صداق به معنای وسیله مالی نیست 

مهریه باید از همان ابتدا پرداخت شود 

 استحکام پیوند زناشویی و یک هدیه عاشقانه و فلسفه واقعی مهریه 
نشانه صداقت مرد در عالقه و محبت 

نفقه 

شبهه 

 مستلزم نفی اقتصادی زن است و زن را جیره خوار و مملوک 
 نفقه دلیل بر مملوکیت و جیره خواری نیست، زیرا انواع پاسخ مرد می کند 

نفقه 

مملوکیت، مثل آنچه به حیوانات اطالق میشود 

شرط به ناتوانی همان جیره خواری والدین و فرزندان 

 قابل اقامه دعوی حقوقی و به عنوان یک حق که لین زوجین 
است 

 ،چرا در عده وفات که زن بیشتر به تسالی خاطر نیاز دارد 
 نفقه حق زینت بخشیدن زن به خانه مرد است بنابراین پاسخ جیره اقتصادیش قطع می شود 

در فقدان مرد، نفقه دادن بی معناست 

تفاوت استقالل اقتصادی زن در اسالم و غرب 

تقدم زمانی استقالل اقتصادی در اسالم 

شوراندن یا نشوراندن زن علیه مرد 

هدف انسان دوستی بوده یا مطامع سرمایه داران 

 در غرب رهایی بندگی مرد همراه با وادارکردن زن به بندگی در 
خارج از خانه 

فلسفه نفقه 

 مرد در زندگی مشترک بهره گیر است و باید هزینه اش را 
بپردازد 

 زحمات تولید نسل به عهده زنان است، زحمات تامین هزینه 
خانواده بر عهده مرد است 

 توانایی زن برای تحصیل ثروت کمتر و احتیاجش به 
ثروت بیشتر است 

 باقی ماندن جمال و نشاط و غرور زن مستلزم آسایش 
بیشتر و تالش کمتر است 

 چرا سهم زن نصف مرد باشد که کمبود را با مهر و نفقه شیهه ارث 
وضعیت خاص ارث معلول مهر و نفقه است نه علت آن پاسخ جبران کند؟ 

تعدد زوجات 

حاالت مفروض مختلف 

چند زنی 

چند شوهری 

کمونیست جنسی 

عامل تاریخی تعدد زوجات 

زور 

عوامل اقتصادی 

بهره کشی از زنان 

عوامل جغرافیایی 

عادت ماهانه و عدم ایصال به نیاز جنسی مرد 

محدودیت دوره فرزندزایی زنان 

فزونی عدد زنان آماده ازدواج بر مردان آماده ازدواج 

شبهات موجود 

امور معنوی تجزیه بردار است پاسخ عشق تجزیه بردار نیست از نظر روحی 

به نحوه اجرای غلط برمیگردد نه به اصل آن پاسخ عداوت هووها و فرزندان از نظر تربیتی 

زن طالب محبت خالصانه مرد است و مرد طالب جسم زن پاسخ خالف تساوی زن و مرد است از نظر فلسفی 

پاسخ مرد قبال منافعش را فروخته و نمی تواند دوباره بفروشد از نظر حقوقی 
 ازدواج به معنای مبادله کاال نیست و به فرض پذیرش اگر 

 مجوزها یا تکلیف فوق الذکر مطرح شود حق فرد به خاطر 
حق اجتماع ساقط میشود 

 اسالم اعمال غریزه را نفی نمی کند بلکه افراط را نفی پاسخ اجازه شهوترانی و تشکیل حرمسرا به مردان از نظر اخالقی 
میکند 

محدودیت تعدد زوجات 

لزوم عدالت بین زوجات 

لزوم داشتن امکانات مالی و جسمی 

ازدواج موقت 

عدم رفع همه نیازهای جامعه با ازدواج دائم فلسفه تشریع 

فواید 

 ارضای بلوغ جنسی در زمان عدم توانایی تشکیل خانواده 
وگرنه به رهبانیت یا کمونیسم جنسی کشیده میشود 

 حصول اطمینان و شناخت از همسر احتمالی پیش از ازدواج 
دائم 

حفظ نظام اجتماع و درکل جلوگیری از فساد خانواده ها 
خطر مردان مجرد که قادر به ازدواج نیستند 

خطر زنان بیوه 

 اگر خلیفه دوم ازدواج موقت را حرام نمی کرد جز فرد شقیع 
کسی زنا نمی کرد 

شبهات 

 پایه ازدواج باید با دوام باشد که این امر در ازدواج موقت 
قرار نیست این گونه ازدواج جایگزین ازدواج دائم باشد پاسخ رعایت نمیشود 

 سوءاستفاده کردن از یک قانون دلیل بر نفی قانون نمی پاسخ از جانب بسیاری از زنان و دختران ایرانی تحقیر شده است 
شود 

همیشه کرایه دادن بد نیست پاسخ نوعی کرایه دادن آدم است 

 در حکم نگهداری از فرزندان و مسئولیت آن هیچ فرقی بین پاسخ سردرگمی و بیچارگی فرزندان 
این دو نوع ازدواج نیست 

طالق 

 در اسالم حق طالق فقط برای مردان است و ۳ تالی فاسد شبهه 
دارد 

عدم تساوی زن و مرد 

رخدادن طالق های ناجوانمردانه به خاطر هوس جدید 

رخ دادهای امتناع های ناجوانمردانه از طالق دادن زن و آزادی 

پاسخ 

 در طالق هم باید از همان قوانین طبیعی تبعیت نمود که 
در خود ازدواج وجود داشته است 

راه حل اسالم برای آن دومین شبهه 

عیت جامعه به نحوی باشد که هوسرانی تقلیل یابد 

قرار دادن موانعی برای طالق های این چنینی 

حضور دو شاهد عادل 

رورت تشکیل دادگاه خانوادگی 

عیت طالق هنگام عادت ماهیانه 

ر دادن زمان عده برای بازگشت مرد 

سیم دورنمای اقتصادی و عاطفی سنگین 

پذیرش طالق قضایی سومین شبهه 

فرضیه های مختلف 

مبتنی بر اینکه ازدواج یک امر عادی است و نه مقدس 
 برداشتن همه قیود اخالقی و قانونی طالق که منجر به هرج 

 و مرج جنسی میشود و در واقع یک نگاه شرکتی به خاناده 
است 

با پذیرش تقدس ازدواج 

ممنوعیت هر نوع طالق (مخصوص کلیسا) 

حق طالق فقط برای مرد 

 حق طالق برای زن و مرد به شیوه کامال مشابه که نظر 
متجددان است 

 حق طالق برای زن و مرد به شیوه متفاوت و بر اساس 
طبیعت هر یک که نظر اسالم است 


