
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 به دلیل اهمیت مباحث پرداخته شده در کتاب شبهاتی پیرامون اسالم از عالمه محمدقطب،

 جداگانه در قالب مقاالت و کتاب هاییباحث این کتاب را ان شاءاهلل هر کدام از م

 در اختیار کاربران عزیز قرار خواهیم داد.
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 مقدمه مؤلف بر چاپ اول کتاب شبهاتی پیرامون اسالم:

 برند.ی دین از بحران شدیدی رنج میفکران دربارهامروزه بسیاری از روشن

ت؟ اگر در گذشته چنین بوده است، آیا امروزه هم، در حالی که علم های زندگی اسآیا دین یکی از واقعیت

ی زندگی را تغییر داده و دیگر در زمین جایی برای چیزی جز علم و حقایق علمی وجود ندارد، دین همان چهره

شخصی که  یجایگاه قبلی را حفظ کرده است یا خیر؟ به طور کلی آیا دین یک نیاز بشری است یا یک مسأله

 دین بماند و آن دو باهم مساوی باشند؟دار باشد و هرکس بخواهد بیس بخواهد دینهرک

 برند.ی اسالم در بحران شدیدی به سر میچنین دربارهها همآن

پیوسته و منسجم است. دین فقط عقیده یا تهذیب گویند: دین یک ساختار به همگران به سوی اسالم میدعوت

ا و فضایل نیست. بلکه در همان حال یک نظام اقتصادی عادالنه، نظام اجتماعی هروح یا تربیت براساس نیکی

ها ی اینگذاری مدنی و جنایی، قانون بین المللی، راهنمایی فکری و تربیت جسمانی نیز هست. همهمتعادل، قانون

 براساس عقیده و به صورت ترکیبی از ارشاد اخالقی و تهذیب روحی است.

م کردند که روزگار اسالها گمان میورند. آنکردگان در بحران خویش سرگردان و غوطهفکران و تحصیلروشن

ست که امروزه همین افراد از سخن به سر آمده و دیگر کارکرد و فواید خود را از دست داده است. این در حالی

و کهن  های دورگذشتهدین قسمتی از میراث »گویند: ها میکنند که خطاب به آنگران مسلمان تعجب میدعوت

ها و باورها قرار داد. بلکه در حال حاضر یک نظام زنده است و عناصر ها، نظامی اندیشهنیست تا آن را در موزه

ای که هیچ نظام دیگری که بشر به خود دیده است از جمله ی حیات در آینده را دارد به گونهاساسی ادامه

 «.ها را ندارندیتسوسیالیسم و کمونیسم این عناصر و قابل

ی که آیا نظام»زنند: این افراد با شنیدن این مطالب ناگهان از شدت خشم کنترل خود را از دست داده و فریاد می

داری را روا دانسته، نظامی که زن را نصف مرد قرار داده و آن را در خانه حبس داری، فئودالیسم و سرمایهبرده

زدن است نظامی که کردن اعضای بدن و شالقهای آن سنگسار، قطعتکرده است، نظامی که از جمله مجازا

ند که کها را به طبقات مختلف تقسیم میی کمک دیگران زندگی کنند و آنوسیلهدهند پیروانش بهاجازه می

تن کشان هیچ ضمانتی برای داشکنند و در آن زحمتکشی میها از گروهی دیگر سوء استفاده و بهرهبرخی از آن

زندگی آبرومند ندارند، نظامی که چنین و چنان کرده است، آیا ممکن است نه تنها در آینده بلکه حتی امروزه 

های اجتماعی و تواند در جدال شدیدی که میان نظامست که میی حیات باشد؟ آیا این همان نظامیقادر به ادامه

 مبارزه پایدار بماند بلکه حتی بر روی دو پای خود نیزاقتصادی براساس اصول علمی! برپاست نه تنها در جدال و 

 «.بایستد؟!
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این گروه از اندیشمندان باید تحقیق کنند که این شبهات از کجا ناشی شده است تا بدانند که آیا حاصل تفکر 

 کنند.های دیگران را تکرار میخودشان است یا ناآگاهانه گفته

ی تفکر خودشان نیست. بیایید باهم چند دوره به گذشته بازگردیم تا ها و نتیجهقطعاً این شبهات مختص به آن

 کمی بیشتر از تاریخ معاصر آگاه شویم.

های صلیبی میان اروپا و جهان اسالم روی داد و آتش آن شدت گرفت. سپس بعد از مدتی در قرون وسطی جنگ

بی، ان رسید در اشتباه است. زیرا ژنرال آلنها در آن دوره به پایبه پایان رسید. اما کسی که گمان کند این جنگ

فرمانده نیروهای انگلیسی در جنگ علیه حکومت عثمانی پس از اشغال بیت المقدس در جنگ جهانی اول با 

 «.های صلیبی به پایان رسیده است!صراحت اعالم کرد: اکنون جنگ

هایشان را اشغال کرد. در سال سرزمین در دو قرن گذشته، اروپای استعمارگر به تدریج به جهان اسالم نفوذ و

ها به رهبری عرابی گران علیه قیام مردمی مصریچینی او به همراه اشغالم پس از خیانت توفیق پاشا و توطئه 2881

ی های نداشتند جز این که سیاستی در پیش گیرند که به وسیلها چارهها وارد مصر شدند. انگلیسیپاشا، انگلیسی

ای طلبی مسلمانان در امان باشند تا مبادا در آیندهن را در جهان اسالم استوار کنند و از خطرات هویتهایشاآن گام

جا باید از گالدستونن نخست وزیر انگلیس در دوران ملکه ویکتوریا یاد ها را دچار بحران کند. در ایننزدیک آن

ر حالی که قرآنی در دستش بود خطاب به ی این سیاست سخن گفت. او دکرد که با صراحت و آشکارا درباره

م هاست، در آنجا آرامش و استقرار نخواهیقطعاً تا زمانی که این کتاب در میان مصری»مجلس عوام انگلیس گفت: 

 «.داشت

بردن قداست آن در دل پیروانش و زشت ها توهین به اساس دین، از بینبنابراین، سیاست مطلوب و مورد نظر آن

بندی به احکام و آداب آن بیزار در افکار و درونشان بود تا مردم از آن دل بکنند و از تمسک و پایدادن آن جلوه

 شوند و در نتیجه استعمارگران در این سرزمین آرامش داشته باشند.

ن ی آموزشی خاصی را تدوین کردند که در آها در مصر چنین سیاستی در پیش گرفتند و برنامهآری! انگلیسی

شد و اسالم را چیزی جز عبادت، نماز، دعا، تسبیحات، دعوت نظری ی حقیقت اسالم تدریس نمیبارهچیزی در

. اما کردندشد، معرفی نمیجستن خوانده میهای زاهدانه و قرآنی که فقط برای تبرکبه اخالق نیک، شیوه

، ی برای سیاست داخلی و خارجیی اسالم به عنوان نظام اقتصادی و اجتماعی، نظام حکومتی و قانون اساسدرباره

ها جای آن، شبهاتی به آنشد. بلکه بهآموزان چیزی درس داده نمینظام آموزش و پرورش و نظام زندگی به دانش

ه اهداف های اروپایی بود تا برای رسیدن بی خاورشناسان و دیگر صلیبیشد که ساخته و پرداختهتدریس و القا می

 شان منحرف کنند.ا از دینپلید استعمار، مسلمانان ر
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ای که های اجتماعی عادالنهی نظامدادند. از جمله دربارهی اروپا درس میها دربارهی این امور، به آنبه جای همه

های قانونی ی اروپایی آن را به وجود آورده، نظامای که اندیشههای اقتصادی عادالنهدر اروپا برپا شده، نظام

اروپاییان آن را تجربه کرده و صیقل داده است، حقوق بشری که انقالب فرانسه آن را به وجود ای که تفکر شایسته

نا نهاده های آن را بآورده، دمکراسی که ملت انگلستان آن را تعیین کرده و تمدن که امپراتوری روم اصول و پایه

کردند که هیچ چیزی قادر نیست ناپذیری معرفی میچون نظام شکستها هماست و خالصه اروپا را در نظر آن

د روی رفت بتواندادند که امید آن نمیای حقیر و پست جلوه میجلوی آن را بگیرد و شرق را به عنوان کوتوله

 ی هستی خود را از آن بگیرد.بردار غرب باشد و همهپای خود بایستد مگر آن که مطیع و فرمان

ها در حالی رشد کردند که داشتن ارزش ذاتی و وجود ز مصریهایی ااین سیاست تأثیر خود را گذاشت و نسل

 کردند.مستقلی را برای خودشان احساس نمی

ماندند؛ برداری باقی میشدند تا آخر عمر در این بندگی و فرمانبردار محض اروپا میهایی که مطیع و فرماننسل

چیزی  اندیشیدند و قادر به دیدنی آن نمیدرباره ی خودنگریستند و با اندیشهها با دیدگان خود به مسائل نمیآن

چه در مصر پذیرفتند. شبیه آنخواستند میها میدیدند نبودند و فقط افکاری را که آنچه اروپاییان میجز آن

 ی کشورهای جهان اسالم آمد.اتفاق افتاد بر سر مردم همه

ای هستند که استعمار آن را در جهان اسالم شدهی این سیاست طراحیی امروز نیز عصارهزدهفکران غربروشن

 از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام عملی کرد.

اند. ردهها تلقین کاند که اروپاییان به آندانند و از دین فقط چیزی را آموختهها از اسالم چیزی جز شبهات نمیآن

ها در خواب اند. آنیی علم از دین سر دادهها ندای جدایی دین از حکومت و جدابه همین دلیل به پیروی از آن

گران اسالمی مردم را به سوی آن اند، دینی که اروپا آن را کنار نهاد با دینی که دعوتشان فراموش کردهغفلت

خوانند تفاوت دارد و شرایطی که اروپا را در برگرفت و منجر به دشمنی با دین و بیزاری از آن شد، وضعیت می

ها در پاییان آن دوره بود و امکان ندارد چنین حالتی در شرق و جهان اسالم اتفاق بیفتد. آنخاصی برای ارو

ی زندگی و امور جامعه، سیاست و اقتصاد، کامالً از شان به کنار گذاشتن دین یا دورکردن آن از ادارهدعوت

 کنند.های آنان را دوباره تکرار میافکار اروپاییان آن دوره تقلید و گفته

 های مشخصی را به انحصار خودجدال میان دین و علم در اروپا از آنجا ناشی شد که کلیسا، افکار علمی و نظریه

اند! زمانی که علم نظری و تجربی، بطالن این افکار ها حقایقی مقدس و کلمات آسماندرآورد و ادعا کرد که آن

به علم ایمان بیاورند و نسبت به کلیسا و دینی که عالمان که ای نداشتند جز اینها را ثابت کرد مردم چارهو نظریه

ه آزادی از مندی بیشتر مردم بیافتن این جدال و عالقهکنند کفر بورزند. عاملی که باعث شدتدینی آن را بیان می

د حکردن و اجرای آن تا یوغ دین شد، این بود که کلیسا در اروپا برای خود حکومت الهی قرار داده و در عملی
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دیکتاتوری پیش رفته بود و در نتیجه به هیوالی زشتی تبدیل شده بود که مردم را در خواب و بیداری مورد پیگرد 

 کرد.چنین به نام کلمه و سخن خدا، خرافات و اوهام را بر آنان تحمیل میداد. همو تعقیب قرار می

 زمین، به حدی قبیح و زشت بود که صاحببودن کردن ادعای کرویشکنجه و سوزاندن دانشمندان به علت مطرح

ی سلطه و کرد به نابودی این غول زشت یا محدودکردن دامنهی روشن و ضمیر آزادی را مجبور میهر اندیشه

تصویر کشیده  کردن دین بهنفوذ آن کمک کند تا دیگر بر مردم حکومت نداشته باشد. در نتیجه محکوم و تقبیح

 ی آن دیار تبدیل شد.ی مقدسی برای اندیشمندان آزادهیوب در آن، به وظیفهجوی عشده توسط کلیسا و جست

کنیم و میان آن نزاع و های اسالمی ما را چه شده است؟ چرا علم و دین را از هم جدا میولی در شرق و سرزمین

ی ما آوریم؟ کدامین حقیقت علمی محض و خالص از هوی و هوس بشر با دین و عقیدهدرگیری به وجود می

 ی اسالم به دانشمندان ستم شده است؟تضاد و تعارض دارد؟ چه زمانی در سایه

شناسی، هندسه و چون پزشکی، ستارههای مختلف علوم تجربی همدهد که دانشمندان زمینهتاریخ شهادت می

یده برپا م و عقشان نزاع و درگیری میان علی اسالم به نبوغ و شکوفایی رسیدند و هرگز در درونشیمی در سایه

 .شان شودگونه اختالف به وجود نیامده است که منجر به شکنجه و سوزاندنها آنها و حکومتنبوده و میان آن

ها را ناآگاهانه و بدون تحقیق و بررسی به تکرار اند، آنفکران آن را چشیدهچه عاملی جز زهر استعمار که روشن

 جویی از آن کشانده است؟یبشعار جدایی دین از علم و کنارنهادن و ع

ها قطع امید فکران اهمیت چندانی قائل نیستم و از آننویسم برای این گروه از روشنامروز که این کتاب را می

شان در غرب از تمدن ملحد ها به سوی راه راست باز نخواهند گشت مگر آن که رهبرانام. آنکرده

حال هم راه نجات در آن نیست تا در نتیجه به سوی نظامی که در عینشان ناامید شوند و دریابند که گراییمادی

زمان در خود دارد. بلکه روی سخنم با مادی و هم معنوی است بازگردند؛ نظامی که اندیشه و زندگی را هم

ند، ورزفکر است که صادقانه برای رسیدن به حقیقت عشق میگروهی دیگر از جوانان مخلص، اندیشمند و روشن

باز نگیابند. زیرا استعمار نیرها نمیکنند در نتیجه هیچ پاسخی برای آندر میان راه به این شبهات برخورد می اما

 ی استعمار وها را در تاریکی، سرگردان رها کرده است و افراد بازیچهشان پنهان داشته و آننور را از دیدگان

دانند تا مبادا به راه راست، راه آزادی، کرامت و عزت میها را به خوبی کردن آنبردگان کمونیسم، روش گمراه

خواهم مرا در زدودن شبهات از کنم و از خداوند میرهنمون شوند. این کتاب را به این جوانان مخلص تقدیم می

 ی آنان موفق کند.اندیشه

 محمد قطب                                                                                                                 
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 امروزه در شرق غوغای بزرگی به نام حقوق زن و درخواست ایجاد برابری کامل میان زن و مرد برپا شده است!

ی اسالم شروع به دربارهدر میان این غوغا که شبیه تب ]مسری و واگیردار[ است، برخی از زنان و مردان 

نان و ی امور زکنند که اسالم در همهاند. گروهی از آنان با هدف گرفتارکردن دیگران ادعا میگفتن کردههذیان

ست گویند: اسالم دشمن زن ااطالعی یا غفلت از حقیقت اسالم، میداند. گروهی نیز به علت بیمردان را برابر می

گاه حیوان و فقط به عنوان ابزاری برای لذت مرد و تولید نسل قرار داده است. و او را در جایگاهی شبیه جای

 ارد.ی امور بر زن چیرگی، تسلط و برتری دای که مرد در همهبنابراین، از دیدگاه اسالم زن تابع مرد است؛ به گونه

از آن اطالع دارند، اما با هدف اند یا کدام از این دو گروه به جایگاه حقیقی زن در اسالم پی نبردهمتأسفانه هیچ

اهم کنند آمیزند تا زمینه را برای سوء استفاده کسانی فرانگیزی و ترویج فساد در جامعه، حقیقت را با باطل میفتنه

 آلود ماهی بگیرند.خواهند از آب گلکه می

یندازیم. زیرا در اروپا ب قبل از بیان وضعیت و جایگاه حقیقی زن در اسالم شایسته است نگاهی گذرا به موضوع زن

 ست که شرق با تقلید و پیروی کورکورانه از اروپاییان بدان دچار شده است.ایاین امر منشأ فتنه

*** 

ارزش به حال خود رها شده بود و کسی، او را انسان به شمار زن در اروپا و سراسر جهان به عنوان موجودی بی

کردند که آیا زن روح دارد یا خیر؟ و چنانچه داشته آن بحث و جدل میی آورد. دانشمندان و فالسفه دربارهنمی

اش در باشد آیا آن روح، انسانی است یا حیوانی؟! با فرض داشتن روح انسانی، آیا وضعیت اجتماعی و انسانی

 ها دارد؟مقایسه با مرد، همان وضعیت بردگان است یا جایگاهی باالتر از آن

که زن در یونان یا امپراطوری روم دارای جایگاه اجتماعی واالیی بود، باید دانست های کوتاهی حتی در دوره

گونه نبود. بلکه این امر فقط به تعداد محدودی از زنان که جایگاه خانوادگی واالیی ی زنان اینوضعیت همه

ثروتمندانی بودند  گذرانی و رفاهشد که زینت محافل و یکی از ابزارهای خوشداشتند یا زنان پایتخت ختم می

ی تقدیر و ههای شایستها برای فخرفروشی بر دیگران تأکید داشتند. اما هرگز به عنوان انسانکه بر آراستن آن

 نگریستند.ها نمیی مرد به آنهای مورد عالقهنظر از شهوتشان و صرفاحترام با هدف بزرگداشت جایگاه انسانی

برد. چنان ادامه داشت و زن در جهالت و نادانی به سر میاروپا این وضعیت همهای بردگی و فئودالیسم در در دوره

، خورندبرد و گاهی نیز مانند حیواناتی که میگذرانی مردان در ناز و نعمت به سر میگاهی جهت رفاه و خوش

 .شدکنند، به حال خود رها میکنند و شب و روز کار میبرند، زاد و ولد مینوشند، بار میمی

روح و از سخاوت و بخشندگی گونه خودخواه، خشک و بیسرشت و طبیعت انسان اروپایی در طول تاریخ این

که برایش هزینه و سختی به بار آورد و برایش نفع مادی )مردی نهادن به جایگاه واالی جواندور بوده و از قدم

های بردگی و فئودالیسم و خودداری کرده است. اما وضعیت اقتصادی دوره مدت در برنداشته باشد(کوتاه
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ین کرد که مرد تأمبندی به وجود آمده در آن دو دوره، در محیط کار کشاورزی به طور طبیعی ایجاب میبلوک

با  ناسبی متی صنایع دستی سادههای زندگی زن را به عهده بگیرد. عالوه بر این زن در خانه، در زمینههزینه

 نمود!ی زندگی خود را تأمین میاقتصاد کشاورزی فعالیت و هزینه

ی اوضاع و ساختارهای روستا و شهر را دگرگون کرد و با استخدام زنان و کودکان در اما انقالب صنعتی همه

ه در آن کبه شهرها( )ها و انتقال کارگران از محیط روستا که براساس همکاری و تعاون برپا شده بود کارخانه

کس مسئولیت و سرپرستی شناختند نظام خانواده را به طور کلی نابود کرد؛ شهرهایی که هیچیگر را نمیدمردم یک

توان ست که به آسانی میگیرد، بلکه هرکس به فکر کار و لذت خویش است و جاییفرد دیگری را به عهده نمی

 ه تمایل به ازدواج و زیر بار مسئولیت خانواده رفتن بسیاراز راه نامشروع به ارضای شهوت جنسی پرداخت. در نتیج

 .1افتدیابد یا حداقل چندین سال به تأخیر میکاهش می

جا هدف ما این نیست که تاریخ اروپا را مورد بحث قرار دهیم، بلکه فقط عواملی را که در زندگی زن در در این

 اروپا تأثیرگذار بودند بررسی خواهیم کرد.

انقالب صنعتی باعث استخدام زنان و کودکان شد. در نتیجه روابط خانوادگی و نظام آن را نابود کرد. گفتیم که 

اش بیشترین هزینه را پرداخت. ی فعالیت، کرامت انسانی و نیازهای روحی و روانیاما در این میان، زن در زمینه

ر ورزید و از سوی دیگر حتی اگش امتناع میاهای زندگیگرفتن بار مسئولیت و هزینهمرد از یک سو از به عهده

ر کرد. از سوی دیگاش او را وادار به کار میهای زندگیآن زن، همسر یا فرزندانی داشت بازهم برای تأمین هزینه

مقابل  کردند. اما درها سوء استفاده و آنان را وادار به انجام چندین ساعت کار میکارفرماها به بدترین شیوه از آن

 دادند.پرداختند که همان میزان کار را در همان کارخانه انجام میمزد مردانی میمزدی کمتر از دستآنان دستبه 

روح دانند که مردم اروپا خشک، بینیازی نیست که بپرسیم چرا وضعیت زن در اروپا چنین بود. زیرا همگان می

د و چنانچه بتوانند کار بدی کنند که از عواقبش در آورند و به کرامت و ارزش ذاتی انسان اعتقادی ندارنو مالل

 نهند.امان باشند هرگز به سوی اعمال نیک گام نمی

                                                           

جتماعی ای مادی و تفسیر اقتصادی تاریخ معتقدند که شرایط اقتصادی تنها عاملی است که در وضعیت و ساختار طرفداران اندیشه -2

گوییم تواند تأثیر عامل اقتصادی در زندگی انسان را انکار کند. اما با قاطعیت میها تأثیرگذار است. کسی نمیو روابط میان انسان

ا تواند به طور مطلق افکار، احساسات و رفتار انسان رها نیست و نمیکه اقتصاد تنها عامل تأثیرگذار در روابط اجتماعی انسان

 بود های واالها خالی از باورها و ارزشبلکه در زندگی اروپایی بدان علت تا این حد تدثیرگذار بوده که زندگی آنجهت دهد. 

ها را به جایگاه باالتری سوق دهد و روان را پاک و روابط اقتصادی را براساس اصول انسانی برپا کند. اگر مانند تا احساسات آن

توانست از شدت جبر اقتصادی بکاهد و مردم را ]تا حدودی[ اد و باور وجود داشت حداقل میجهان اسالم در اروپا نیز این اعتق

 از قید و بند آن رها کند.
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ها در طول تاریخ گذشته و معاصر بوده است و در آینده نیز چنین خواهد بود، مگر آن که آری! این عادت آن

 ها هدایت و عزت عطا فرماید.خداوند به آن

گونه سوء این ز نظر پایگاه اجتماعی ضعیف بودند(که هردو اکان )ز زنان و کودها اجای تعجب نیست که آن

میر بندوباری نجات دهد همان ضگری و بیتواند انسان را از این وحشیکنند. زیرا تنها نیرویی که میاستفاده می

 نی داشته است؟!روشن و وجدان پاک است. اما باید از خود پرسید، چه زمانی اروپا وجدان پاک و ضمیر روش

هایی با وجدانی بیدار به وجود آمدند که تحمل چنین ظلمی را نداشتند. در نتیجه ها انسانبا این وجود، در میان آن

گفتند. مصلحان اجتماعی کار ها فقط از حقوق کودکان سخن میبه دفاع از کودکان مظلوم برآمدند. آری! آن

هایی که ساختار بدنی ضعیف و ناتوانشان قادر به انجام آن نبود و یتها به انجام فعالکودکان و وادارکردن آن

ها به ها و اعتراضمزد آنان در مقایسه با تالش فراوان و دشوارشان را محکوم کردند. سرانجام بیانیهبودن دستکم

 های کار کاهش یافت.مزدها افزایش و تعداد ساعتنتیجه رسید و کم کم سن کار و میزان دست

ت شان به مقداری عاطفه نیاز داشیافتن به حقوقزنان هیچ مدافع و یاوری نداشتند. کمک به زنان جهت دست اما

که وجودشان را کم کم از بین چنان در رنج و عذاب کارکردن )که اروپا فاقد آن بود! به همین سبب زنان هم

ی کار رغم تساوباقی ماندند و هنوز هم علی ند(شان مجبور به انجام آن بوددگیبرد، اما برای تأمین نیازهای زنمی

 کردند.مزد کمتری دریافت میها دستشان با مردان، در مقایسه با آنو فعالیت

میلیون اروپایی و آمریکایی کشته شدند و زنان با تلخی این بحران روبرو  دهداد و حدود  جنگ جهانی اول روی

شان یا در جنگ کشته و یا معلول شدند یا به علت فشار وهران. زیرا شسرپرست شدندها بیها نفر از آنو میلیون

های روحی روانی مبتال شدند و یا پس از چندین سال تحمل های شیمیایی به بیماریروانی ناشی از جنگ یا بمب

های مادی لذت ببرند و به تمدد و راحتی اعصاب بپردازند و دیگر خواستند از لذتجنگ و اسارت می

 واستند ازدواج کنند و بار مسئولیت مادی و اجتماعی خانواده را به عهده بگیرند.خنمی

های ناشی از جنگ کافی نبود. به ها جهت بازسازی خرابیی کارخانهاز سوی دیگر نیروی کار مردان برای اداره

ردگان اعم از سالخوشان کردند. در غیر این صورت خودشان و افراد تحت سرپرستیهمین دلیل زنان باید کار می

های اخالقی را نادیده بگیرند. زیرا چنین مجبور بودند که ارزششدند. همو کودکان دچار فقر و گرسنگی می

ها ، آنخواستندشد. کارفرما و کارمندانش فقط نیروی کار نمیها به روزی و رفاه مییافتن آناخالق مانع دست

ر مقداری ای از شدت گرسنگی از آسمان بان بودند، فرض کنید پرندهدر جستجوی فرصتی برای سوء استفاده از زن

 شود؟ شاید وجدان یا اخالق ازها را بخورد، چه چیزی مانع شکار او توسط شکارچی میآید تا آندانه فرود می

 آوردنزنانی وجود داشته باشند که برای به دست چنین کاری جلوگیری کند! حال اگر )به علت وجود ضرورت( 
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خواهند شغل، خود را در اختیار دیگران قرار دهند، قطعاً در چنین حالتی فرصت اشتغال برای سایر زنان که می

 عفت خود را حفظ کنند، از دست خواهد رفت.

قضیه فقط گرسنگی و نیاز به غذا نبود، بلکه نیاز جنسی نیز یک نیاز طبیعی انسانی است که باید اشباع شود. حتی 

شدن از تعدادشان در کردند، به علت کاستهانی که پس از جنگ زنده مانده بودند، ازدواج میی مرداگر همه

د اسالم شان را تأمین کنند. باورها و دین اروپاییان ماننتوانستند نیاز طبیعیجنگ در مقایسه با زنان، دیگر زنان نمی

ه مین دلیل زنان ناچار بودند، خواسته یا نانخواستبرای چنین حالتی راه حلی مانند تعدد زوجات قرار نداده بود. به ه

وسیله شهوت و میل خود نسبت آوردن غذا و ارضای شهوت دچار سقوط و انحراف شوند و بدینبرای به دست

 بها، لوازم آرایشی و سایر نیازهایشان را ارضا کنند.های فاخر و گرانبه لباس

های تها و شرکخود را در اختیار مردان قرار دادند، در کارخانهشان به پیش رفتند، زنان به سوی سرنوشت محتوم

ی زن های مختلف تأمین کردند. اما قضیه و مسألهتجاری به کار و فعالیت مشغول شدند و نیازهایشان را به شیوه

با ) ه با آنان مانچنان به رفتار ظالشدت بیشتری یافت. کارفرماها از نیاز زنان به کارکردن سوء استفاده کردند و هم

همین دلیل هنوز هم زنان در میزان کار مساوی با مردان ادامه دادند. به (وجود تضاد آن با عقل و وجدان انسانی

 کردند.حقوقی کمتر از آنان دریافت می

راوان را های فای جز قیام و شورش نداشتند؛ شورشی سرکش که ظلم سالیان گذشته و نسلبه همین دلیل چاره

بودنش را از دست داده و از ی وجود، غرور و زنشکند. دیگر چه چیزی برای زن باقی مانده بود؟ او همهدرهم 

شان را به ها احساس کند و زندگیکه وجود خودش را در میان آناش به خانواده و فرزندانی )طبیعی نیاز

بایست در مقابل این امر، ا نمیمحروم شده بود. آی (بختی و شخصیت کنداش پیوند دهد تا احساس خوشزندگی

 مزد با مردان را به دست آورد؟اش یعنی برابری دستحداقل حق طبیعی و بدیهی

تر بگوییم به سادگی از خودخواهی و مرد سرکش اروپایی به آسانی از غرورش دست برنداشت، بلکه واضح

ی ابزارها دال و ستیز شدت یافت و از همههمین دلیل به ناچار جتکبری که بدان عادت گرفته بود، عقب ننشست. به

 در این راه استفاده شد.

زنان شروع به اعتصاب و تظاهرات کردند و در مجامع و محافل عمومی علیه ظلم مردان به ایراد سخنرانی پرداختند. 

کاندن رای خشها کردند. آنگاه دریافتند که بچنین در دفاع از حقوق خود اقدام به نگارش مقاالتی در روزنامههم

دادن شدند و گذاری مشارکت کنند. پس ابتدا خواستار داشتن حق رأیداد باید در قانونی ظلم و بیسرچشمه

جا که داشتن نماینده در پارلمان را مطرح کردند و پس از مبارزات طوالنی بدان دست یافتند و از آنسپس حق

ی منطقی ی مردان به تحصیل و آموزش پرداختند. نتیجهشیوهکردند، به همان زنان مانند مردان کار و فعالیت می
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اند مانند مردان به جا که هردو یک مسیر را پیموده و یک نوع آموزش را طی کردهاین امر این بود که از آن

 استخدام دولت درآیند.

ی آن، ار که هر مرحلهودر اروپا بود؛ جریانی سلسله« شانیابی به حقوقمبارزه زنان جهت دست»آری! این جریان 

ست ی پَشد. زیرا در این جامعهی دیگری منتهی میبدون توجه به خواست و اراده مردان و زنان ضرورتاً به مرحله

 .2و سقوط کرده که زمام امورش را از دست داده بود، دیگر زنان اختیار امور خود را نداشتند

رغم این که در علیمهد دمکراسی در جهان( )با این وجود ممکن است تعجب کنید که هنوز هم در انگلستان 

 طرازشان کمتر است!مزد زنان کارمند دولت از مردان هممجلس عوام، نمایندگان زن محترمی وجود دارند، دست

*** 

ی، م تا بدانیم آیا وضعیت تاریخی، جغرافیایجا بهتر است دوباره به بررسی وضعیت زن در اسالم بپردازیدر این

اقتصادی، اعتقادی و قانونی ما چنین وضع دشواری را برای زن به وجود آورده است که مانند شرایط زنان غربی 

وی محض و رشان مبارزه کنند یا فقط شهوت تقلید و پیای تبدیل کند تا برای رسیدن به حقوقآن را به مسأله

ن برای غرب است که مانع دیدن حقیقت امور با چشمان خودمان شده است و سر و صدای بردگی و بندگی پنها

 های زنان فضا را از فریادهای خالی از حقیقت پر کرده است.ساختگی این سرسپردگان غرب در کنفرانس

رای روح نِ دایکی از امور بدیهی در اسالم که نیاز به بازگویی ندارد این است که از دیدگاه اسالم، زن یک انسا

 فرماید:انسانی از نوع همان روحی است که مرد آن را داراست. خداوند در این باره می

                             

          :2 النساء 

را از  همسرش (سپس)پروردگارتان بپرهیزید؛ پروردگاری که شما را از یک انسان آفرید و  (خشم)ای مردم! از »

 «.پراکنده کرد (بر روی زمین)نوع او آفرید و از آن دو نفر، مردان و زنان فراوانی را 

اند و وجود انسانی آن دو کامالً با یکساندیگر کامالً بنابراین، زن و مرد از نظر اصل، پیدایش و سرنوشت با یک

ی حقوق مرتبط با هستی انسان، باهم برابرند. پس احترام به جان، ناموس، مال و دیگر برابر است که در همهیک

                                                           

ی ست که مسیر مسألهگویند: اقتصاد تنها عامل تأثیرگذار بر زندگی انسان و همان چیزیگرایی بازهم میدر اینجا طرفداران مادی -1

خواهیم از میزان اهمیت عامل اقتصادی در زندگی انسان بکاهیم. اما کنیم که ما نمیدیگر تأکید میزن در اروپا را شکل داد. بار 

رپرستی و ی سشد؛ نظامی که وظیفهای مانند اسالم وجود داشت وضعیت بدین جا ختم نمیگوییم اگر در اروپا نظام و عقیدهمی

مزد برابر اش را که دریافت دستگذاشت، در مقابل کار زن، حق طبیعیی مرد میها بر عهدهی حالتی زن را در همهدادن نفقه

شناخت و در نتیجه بحران جنسی پس از کرد و تعدد زوجات در هنگام ضرورت را به رسمیت میبا مردان است، پرداخت می

 ردان قرار ندهد.کرد تا زن خود را آشکارا یا پنهانی در اختیار مای حل میی پاک و عاقالنهها را به شیوهجنگ
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کرامت شخص، ممنوعیت غیبت یا بدگویی حضوری، تجسس یا تجاوز به حریم فرد، همگی حقوق مشترکی 

چنین اوامر و قوانین شریعت برای همگان است. خداوند دیگرتفاوتی ندارند. همهستند که در آن زن و مرد با یک

 فرماید:در این باره می

                                   

                         :22الحجرات 

اینان  تر ازها بهتان گروه دیگر را مسخره کنند. شاید آناید! نباید گروهی از مردانای کسانی که ایمان آورده»

زنان دیگرتان را مورد تمسخر و استهزا قرار دهند. زیرا چه بسا آنان از اینان بهتر باشند  (از شماباشند و نباید زنانی )

 «.ها و القاب زشت نخوانیددیگررا با نامجویی نکنید و یکدیگر عیبو از یک

 فرماید:چنین میهم

               :21الحجرات 

 «.نکنید و گروهی از شما در غیاب گروه دیگر بدگویی نکنندو جاسوسی »

 فرماید:چنین میهم

                               

 12النور: 

 .«ی ورود بگیرید و بر ساکنان آن خانه سالم کنیداین که قبالً اجازهی دیگران نشوید مگر ای مؤمنان وارد خانه»

 فرموده است:  پیامبر اسالم

لِمِ  ُكل  » لِمِ  َعَل  اْلمُسم ُضُه، َوَماُلهُ  َدُمُه، َحَراٌم؛ اْلمُسم  «.َوِعرم

 .3«همه چیز فرد مسلمان بر فرد مسلمان دیگر حرام است، از جمله: جان، ناموس و اموالش»

 فرماید:دیگرمساوی است. خداوند میاین، در جهان آخرت پاداش زن و مرد با یکبنابر

                               

 291آل عمران: 

کدام از شما را که کاری که من عمل هیچ (ها پاسخ دادآنو به )ها را پذیرفت گاه پروردگارشان دعای آنآن»

 «.نوع هستیددیگر همی شما با یکانجام داده باشد، خواه زن باشد یا مرد، ضایع نخواهم کرد، همه

                                                           

 اند.مسلم و بخاری آن را روایت کرده -3



 
05 

www.ghotb.net                                                                                                                                                زن در اسالم        

داشتن ملک و انواع تصرف در آن مانند رهن، اجاره، وقف، چنین داشتن شخصیت انسانی در دنیا، از جمله: حقهم

 ... برای هردو جنس فراهم شده است. در قرآن کریم در این باره آمده است:خرید، فروش و

                              

 2النساء: 

 «.گذارند سهمی استخویشاوندان از خود به جای میچه پدر و مادر و برای مردان و زنان از آن»

 فرماید:چنین میخداوند هم

                      :31النساء 

آورند، بهره و نصیبی میچه به دست ای دارند و زنان نیز از آنآورند نصیب و بهرهچه به دست میمردان از آن»

 «.دارند

ی دو نکته پیرامون حق مالکیت و تصرف تأمل کرد. قوانین اروپای متمدن تا چندی جا باید کمی دربارهدر این

دانست، کرد و تنها راه رسیدن او به این حقوق را از طریق مردان میی این حقوق محروم میپیش زن را از همه

چنان از حقوقی که قرن پس از اسالم هم 21حاکم باشد. یعنی زن اروپایی بیش از  خواه این مرد، شوهر، پدر یا

چنین زنان اروپا این حقوق را به آسانی به دست نیاوردند. اسالم برای زنان به رسمیت شناخته بود، محروم بود. هم

ا تحمل کردند و در این راه شان را فدا و رنج و محنت فراوانی ربلکه در این راه اخالق، ناموس و کرامت انسانی

ام به اش آن را داوطلبانه و با رغبت تمهایی دادند تا چیزی را به دست بیاورند که اسالم بنا به عادت همیشگیخون

ا، این هها اعطا کرده است. آری! اسالم تحت فشار ضرورت اقتصادی یا اعتراف به جدال موجود میان انسانانسان

 هابلکه دادن این حق، براساس اصول همیشگی حق و عدل در اسالم و اجرای عملی آنحق را به زن نداده است. 

 در دنیای واقعیت و نه دنیای آرمان و خیال بوده است.

لیت کنند که ارزش و جایگاه انسان به فعاها گمان میگرایان و به ویژه کمونیستی دیگر این که عموم مادیمسأله

هایش جا که زن حق مالکیت یا حق تصرف در داراییگویند: از آناحت میو وضعیت اقتصادی اوست و با صر

آمد، بلکه زمانی انسان به شمار آمد که به استقالل اقتصادی دست یافت را نداشت بنابراین موجودی به شمار نمی

رف دخل و تصها ها زندگی و در آنهایی شد و توانست با استفاده از آنو به صورت مستقل از مرد مالک دارایی

آوردن جایگاه او به نظرانه و پاییننظر از انکار محدودکردن انسان در این چهارچوب خشک و تنگکند. صرف

ی اقتصادی بدان نگریسته شود، ما به طور کلی و از نظر مبدأ در این نکته، ای که فقط به عنوان یک پدیدهدرجه

 موافقیم. هاحساس شخصیت تأثیر فراوان دارد، با آنگیری احساسات و رشد اکه استقالل اقتصادی بر شکل
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جا اسالم حق دارد به خاطر دادن شخصیت و جایگاه اقتصادی مستقل به زنان به خود افتخار کند. زیرا در در این

هایش و واسطه و وکیل، حق مالکیت، دخل و تصرف در داراییپرتو اسالم زن خودش مستقیماً و بدون نیاز به

 از آن و تعامل مستقیم و بدون واسطه با جامعه را داشت.گرفتن بهره

ترین سترین و حسای حق مالکیت بسنده نکرد. بلکه آن را در مهماسالم فقط به تحقق شخصیت زن در مسأله

آورد توان او را به عقد کسی درمسأله در زندگی زن یعنی ازدواج به رسمیت شناخت. بنابراین، بدون اجازه زن نمی

 فرموده است: این صورت عقد صحیح نخواهد بود. پیامبر در غیر

 .«ال تزوج الثيُب حتى تستأمر وال تزوج البكر حتى تستأذن وإذهنا صامهتا»

و زن  آیدزن بیوه بدون مشورت با او یا درخواست او مبنی بر دستور به خواندن عقد، به ازدواج کسی درنمی»

 .4«ی او سکوتش استتوان به عقد کسی درآورد و اجازهنمیباکره را نیز قبل از گرفتن اجازه از او 

 کردن عقد نبوده است، عقد باطل است.چه زن اعالم کند که موافق جاریچنآن

های دیگر زن برای فرار از ازدواجی که بدان مایل نبود نیاز به پیمودن راه پرپیچ و خم و دشواری در میان فرهنگ

باز بزند. اما اسالم با صراحت به او این  آن ملل حق نداشت از قبول ازدواج سرداشت. زیرا از نظر قانون و عرف 

. بلکه حتی به او این حق را داده که از مردان خواستگاری 5حق را داده تا هر زمان که خواست از آن استفاده کند

های کهن ی بر ارزشکند که این آخرین دستاوردی است که اروپا در قرن بیستم بدان دست یافته و آن را پیروز

 داند!آن دیار می

ه ب یکی سراسر جهان را فرا گرفته بود(ای که جهل و تارآن هم در دورهنهادن به شخصیت انسان )اسالم ارج در

ه دانست. بی بشر و نه گروه یا افراد خاصی میای رسیده است که آموزش را یک نیاز اساسی برای همهدرجه

داند. بنابراین، اسالم حق ان و آن را واجب و یکی از ارکان ایمان به خداوند میهمین دلیل آموزش را حق همگ

اش دارد به خود ببالد. زیرا اولین نظام در تاریخ است که به زن به عنوان یک انسان نگریسته که شخصیت انسانی

طور چنین آموزش را بهست، همشود، جایگاه و شخصیتش کامالً با مرد یکیخواندن کامل میفقط با تعلیم و درس

که جسم و روحش از حیوان واالتر و چنانخواند تا همداند و زن را فرا میی زن و مرد میسان وظیفهیک

                                                           

 اند.بخاری و مسلم آن را روایت کرده -4

بریم ممکن است در آغاز گمان کنیم که در شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی و عادات و آداب و رسومی که در آن به سر می -1

شدن احکامش از اعمالی که برخالف نظام و اصولش انجام یا مانع عملی کداماین حق، رویایی بیش نیست. اما اسالم در مقابل هیچ

ز ما کردند. امروز نیشود، مسئولیتی ندارد. در صدر اسالم پس از تعیین این حق از سوی پیامبرص زنان از آن استفاده میمی

و رسوم غیر اسالمی هستم. نگا: کتاب شدن موانع آن، اعم از عوامل اقتصادی، اجتماعی یا آداب خواستار اجرای آن و برداشته

 از مؤلف.« هانبرد سنت» «معرکة التقاليد»
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ست که اروپا تا چندی پیش این ی خود را باال ببرد. این در حالیارزشمندتر است از نظر عقلی نیز جایگاه و مرتبه

 ها تحت فشار شرایط پیرامونی آن را به رسمیت شناخت.کرد و تنحق مسلم زنان را انکار می

*** 

اسالم  حتی کسی کهست هیچ انسانی )آری! احترام به حقوق زنان در اسالم چنین مرتبه و جایگاهی دارد و بدیهی

بودن ی اسالم براساس جنس دومی امور ذکرشده، اندیشهتواند ادعا کند که در همهنمی و اعتقاداتش را انکار کند(

زن، یا تبعیت او از مرد در آفرینش استوار است. یا جایگاه و نقش او در زندگی اندک و غیر قابل توجه است. اگر 

اللت یت به خودیِ خود دارای دکرد، تعلیم و تربمسأله چنین بود، اسالم هرگز به آموزش و تعلیم زن توجهی نمی

تواند وضعیت حقیقی زن در اسالم را که جایگاهی واال در نظر خداوند و مردم است تنهایی میخاصی است و به

 تبیین نماید.

ی حقوقی که به طور مستقیم با جوهر مشترک انسانی در ارتباط است آری! اسالم زن و مرد را از نظر انسانی و همه

ها را متفاوت دانسته است. این همان فریاد بزرگی است داند. اما در برخی از حقوق و وظایف آنمییکسان و برابر 

ه اند کای از جوانان آن را سر دادهها و همراه با آنان، نویسندگان، مدعیان اصالح جامعه و عدهکه زنانِ کنفرانس

خواهند زن را در گویند و تا چه میزان میاصالح، تا چه حدی راست میداند در این دعوت بهفقط خداوند می

 جامعه در دسترس همگان قرار دهند!

قبل از پرداختن به جزئیات؛ باید مواردی که اسالم میان زن و مرد تفاوت گذاشته، قضیه را به جوهر حقیقی و 

 کنیم. اناش بازگردانیم سپس دیدگاه اسالم را در این باره به طور مفصل بیاصول کارکردی، جسمی و روحی

ها مشترک است یا هرکدام ی آندیگر تفاوت دارند؟ آیا وظیفهآیا زن و مرد از یک جنس هستند یا با یک

ها و مدعیان اصالح جامعه و دار آنها، نویسندگان طرفای دارند؟ این اصل مسأله است. اگر زنان کنگرهوظیفه

جسمی، شخصیت وجدانی و کارکردهای بیولوژیک با  جوانان هوادارشان ادعا کنند که زن و مرد از نظر ساختار

تردید این ادعا گریبان خودشان را خواهد گرفت. اما چنانچه به وجود اختالف میان دیگر تفاوت ندارد، بییک

 زن و مرد اذعان کنند در این صورت موضوع قابل بحث و گفتگو است.

ه به ام کاین موضوع را مورد بحث قرار داده« اسالمگری و انسان بین مادی»از کتاب « بحران جنسی»من در فصل 

 گمانم نقل چند پاراگراف از آن خالی از لطف نیست.

هایی ها نیز تفاوتدیگر، در سرشت آنی وجود این تفاوت قطعی در وظایف و اهداف زن و مرد با یکدر نتیجه»

ی تسهیالت و امکانات الزم برای نیز همه اش دست یابد و زندگیها به اهداف اصلیوجود دارد تا هرکدام از آن

ها دانم چگونه مدعیان برابری زن و مرد، این هذیانانجام وظایفش را در اختیار او قرار داده است. به همین دلیل نمی

ر رانند! برابری افراد درشخصیت و جوهی تساوی ابزاری میان آن دو بر زبان میمعنی و پوچ را دربارهو سخنان بی
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و  ی زنان روی زمین خواستار برابرینی امری طبیعی و خواسته معقولی است. اما باید پرسید: حتی اگر همهانسا

عدد صادر کنند، های متها برگزار و بیانیهیافتن بدان کنفرانسمساوات میان خودشان با مردان باشند و به خاطر دست

 مرد را عملی کنند؟های زندگی زن و توانند مساوات در وظایف و روشچگونه می

تواند سرشت اشیا را تغییر دهد و مرد را به مشارکت در بارداری، زایمان شان میهای مهمها و بیانیهآیا این کنفرانس

 و شیردادن به کودک وادار کند؟

ی زیستی جدید بدون وجود انطباق و سازگاری روحی و جسمی به وجود آید؟ آیا آیا ممکن است یک وظیفه

طلبد که احساسات، عواطف و افکار مسأله که بارداری و شیردادن به یک جنس اختصاص دارد، این را نمیاین 

 اش سازگار وهای همیشگیی خاصی برای رویاروشدن با این رویداد مهم و مواجهه با خواستهآن جنس به شیوه

 منطبق شود؟

ر تالش پیگیر، دقت فراوان در نگهداری و مراقبت ی احساسات واال، رفتار ارزشمند، بردباری دمادربودن با همه

از کودک، ایفای نقش مادری و... همان انطباق و سازگاری روح، اعصاب و افکار زن است که در مقابل هماهنگی 

دیگر کننده و در ارتباط و هماهنگی با یکو تناسب جسمی برای بارداری و شیردادن قرار دارد که هردو کامل

 ای که وجود یکی از آن دو در غیاب دیگری باعث شگفتی خواهد بود.گونهقرار دارند. به

اطفی ی عشود جنبهاین لطافت شدید در عواطف، واکنش سریع وجدان و دگرگونی قوی در احساسات باعث می

 کردن فرزند از سوی مادر برایی فوران و جوشش درآید. این منبع با اولین بار لمسزن به عنوان منبعی آماده

ی مادرشدن است. زیرا برآوردن نیازهای کودک چه گفته شد الزمهی آنآید. همههمیشه در وجود او پدید می

نیاز به تفکر ندارد. زیرا ممکن است فکر انسان دیر یا زود واکنش نشان دهد یا حتی گاهی هیچ واکنشی نشان 

ها و هدرنگ به خواستیدی نیاز دارد تا بیندهد. بلکه این امر به جای فکر و اندیشه به احساسات و عواطف شد

 نیازهای کودک پاسخ دهد.

 د.اش پاسخ گفته باششدهی اصلی و هدف تعیینست که به وظیفهی این امور، وضعیتِ صحیحِ زن در هنگامیهمه

یرون بی دیگری برای آن آماده شده است. او مجبور است در ی متفاوتی دارد و به شیوهاز سوی دیگر مرد وظیفه

با دیگران جدال و برخورد کند. خواه این جدال، رویارویی با حیوانات وحشی در جنگل باشد یا نیروهای طبیعت 

آوردن روزی و حفظ خود و در آسمان و زمین یا نظام حکومت و قوانین اقتصاد. آری! مرد برای به دست

 ها و خطرات مجبور است مبارزه کند.اش در برابر دشمنیخانواده

ین وظیفه نیازی به عواطف و احساسات قوی ندارد. بلکه این امر نه تنها برای آن سودمند نیست بلکه بسیار مضر ا

شوند و گاهی به یک جهت و زمانی به سوی دیگر خواهند باره دچار تغییر و تحول مینیز هست. عواطف به یک

آن  ی مشخصی که اجرایردن براساس برنامهبود. این ویژگی برای نیازهای متغیر مادرانه مناسب است نه کارک
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ی طوالنی دارد. بلکه برای چنین کاری فکر و اندیشه الزم ماندن در یک وضعیت برای یک دورهنیاز به ثابت

ز اجرا از بینی و تخمین مقدمات و نتایج قبل اریزی، پیشی تدبیر، برنامهاست. زیرا به طور طبیعی فکر در زمینه

که چنین بیش از آناست. به عالوه واکنش آن از عواطف و احساساتِ خروشان، دیرتر است. هماحساسات تواناتر 

بینی احتماالت و عواقب امور، بهترین راه العمل سریع داشت، این توقع وجود دارد که با پیشاز آن انتظار عکس

ی مهیک ابزار، تنظیم یک برنا را برای رسیدن به هدف مورد نظر بیابد؛ خواه این هدف شکار یک حیوان، اختراع

کار بردن فکر و اندیشه کردن همه این اهداف، بهاقتصادی یا سیاسی و اعالن جنگ یا صلح باشد. زیرا برای عملی

 کشاند.الزم است و عواطف جوشان و متغیر آن را به تباهی می

 گرفت و این بسیاری ازیافتن به هدف صحیحش در وضعیت درستی قرار خواهد به همین دلیل مرد با دست

کند که مثالً چرا مرد در کارش ثبات دارد کند. برای مثال بیان میهای اختالف میان زن و مرد را روشن میجنبه

چون کودکان سرگردان ی عاطفی، همدهد، در حالی که از جنبهو بیشتر انرژی و فکرش را به آن اختصاص می

و  ی وجود در راه آن فعالیتمرد، استقرار و ثبات بیشتری دارد و با همهکه زن در روابط عاطفی با است. در حالی

کند و در این موضوع بیشترین میزان دوراندیشی و دقت را دارد، اهداف ها را فراهم میریزی و زمینهبرنامه

ثبات که جز در کارهای خاصی آرامش و کند. در حالیها تالش میبلندمدتش را تعیین و برای رسیدن به آن

کند. از قبیل: پرستاری، تدریس یا نگهداری و تربیت اش را ارضا میندارد؛ کارهایی که بخشی از طبیعت زنانه

کند، این تالش و فعالیت بخشی از عاطفه و ی کارهای تجاری فعالیت میچنین زمانی که در زمینهکودکان، هم

ا هی این کارها و فعالیتدهد. اما همهپاسخ میی یافتن یا بودن مردی در محیط کارش احساسش را در زمینه

کند و به نیاز نمیهایی هستند که ما را از وجود اصل که داشتن شوهر، خانه، خانواده و فرزندان است بیجایگزین

خواهد کرد  درنگ کار و فعالیت را ترکاش بپردازد، بیی اصلیمحض این که فرصتی پیش بیاید تا زن به وظیفه

 اش کند، مگر این که یک عامل جبری مانند نیاز مالی مانع این کار شود.ا وقف خانه و خانوادهتا خود ر

اما این به معنای وجود اختالف شدید میان دو جنس یا بدان مفهوم نیست که هرکدام از آن دو فاقد هرگونه 

 ها و وظایف طرف مقابل باشد.صالحیتی برای انجام فعالیت

ی اند. چنانچه زنی پیدا شود که شایستگی ادارهدیگر آمیختههای متفاوت با یکت به نسبتزن و مرد، در اصل خلق

حکومت، قضاوت، حمل بارهای سنگین، جنگ و دعوا را داشته باشد یا مردی یافت شود که برای کارهایی مانند 

و احساسات متغیری داری، نظارت دقیق بر کودکان مناسب باشد و مهر مادریِ قوی و عواطف غذاپختن، خانه

 ی طبیعی اختالط وی این امور، عادی و نتیجهداشته باشد که در یک لحظه دچار دگرگونی شدید شود، همه

آمیختگی در نظام دو جهنس در درون یک انسان است. اما وجود این موارد استثنایی بدان معنی نیست که هرکدام 

دیگر را انجام دهند؛ های یکی شوند و وظایف و مسئولیتتوانند جایگزین دیگراز زن و مرد به طور مطلق می
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اید کنند. پس بها با سوء استفاده از وجود موارد نادر و کمیاب در غرب و شرق آن را ترویج میادعایی که برخی

 دهد،نجام میاش ای وظایفی که زن عالوه بر وظایف طبیعیی صحیح اینگونه بیان کرد: آیا همهمسأله را به شیوه

قدر تأثیرگذار کند؟ آیا این امور آننیاز میی اصلی )نیاز به خانه، فرزندان و خانواده( بیاو را از این نیاز و وظیفه

و رفع  ینسج یزةبا قطع نظر از انجام عمل غر یکهبطوراست که بتواند زن را از فکر شوهر و نیاز به او آسوده کند 

 ؟!شددر خانة خود، مرد خود با یوشهوتد یگرسنگ

م میان پردازیم که اسالاکنون که حقیقت اختالف در طبیعت و سرشت زن و مرد را تبیین کردیم به مواردی می

 آن دو تفاوت قائل شده است.

گاه با اصول طبیعت بینی آن است که همواره فطرت بشر را در نظر گرفته و هیچترین مزیت اسالم، واقعیبزرگ

 کردن نفس و باالبردناش منحرف نکرده است. اسالم مردم را به پاکای اصلیانسانی مخالفت یا آن را از مجر

یابد که بیشتر به خیال و رؤیا شبیه است. اما هایی دست میخواند و در این امر به نمونهجایگاه و ارزش آن فرا می

مکان یا و بنا را بر ا کندها را به تغییر طبیعت اشیا دعوت نمیدر تهذیب نفس و دعوت مردم به پاکی درون، آن

دهد. بلکه به این امر ایمان دارد که بهترین خیر و سعادتی که گونه تغییرات برای بشریت قرار نمیمفیدبودن این

تواند بدان دست یابد، آن است که پس از تهذیب و اصالح با فطرتش سازگار باشد و جایگاه آدمی را از بشر می

 اش باال ببرد.و شرافتمندانهی شهوت به سوی شأن واقعی بیراهه

اش نانهبیی تساوی یا اختالف زن و مرد، براساس راه و روش واقعاسالم با شناخت کامل فطرت بشری در مسأله

 شناسد و زمانیکند و در مواردی که تساوی میان آن دو، روش صحیح فطرت است آن را به رسمیت میعمل می

جا بهتر است شود. در اینیح متناسب باشد، میان آن دو تفاوت قائل میها با فطرت صحکه وجود تفاوت میان آن

 ی تقسیم ارث و سرپرستی است، مورد بررسی قرار دهیم.ترین موارد اختالف زن و مرد را که مسألهیکی از مهم

 آمده است:( گذاری و دینی مسلمانانترین منبع قانونترین و اصلیمهمدر قرآن )

              :22النساء 

 «.ی سهم دو زن استبه اندازه (از ارث)سهم یک مرد »

این امر یک حقیقت است، اگرچه اسالم در ارث سهم بیشتری به مرد داده است، اما در مقابل او را مجبور کرده 

خواهد تا اموالش را برای دیگران خرج کند، مگر این اش را تأمین کند. اسالم از زن نمیتا نیازهای مادی خانواده

هایی بسیار اندک و نادر خواهد بود. اسالم چنین حالتی نظام اش باشد که در سایهکه او تنها سرپرست خانواده

زیرا مردانِ خویشاوندش مانند پدر، پدربزرگ، عمو، دایی و... حتی اگر نسبت خویشاوندی دوری هم با او داشته 

باشند مکلف به دادن نفقه به او هستند. پس آن ظلمی که طرفداران مساوات و برابری مطلق زن و مرد ادعایش را 

کدام است؟ بنابراین، باید مسأله را براساس منطق، تجزیه و تحلیل کرد نه احساسات و ادعا. به زنان به عنوان  دارند،
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2 یک گروه،
3

1 گیرد تا آن را برای خود خرج کند. مرد نیزثروت موروث تعلق می   
3

کند ثروت را از آنِ خود می  

ده و فرزندانش هزینه کند. حال خودتان بیندیشید و با ی اول برای همسرش و سپس برای خانواتا آن را در مرحله

گیرد. اگر در موارد استثنایی مردانی وجود داشته باشند یک سهم بیشتری میاعداد و ارقام حساب کنید که کدام

ها ی ثروتشان را برای خودشان هزینه کنند و از ازدواج و تشکیل خانواده امتناع کنند، باید دانست اینکه همه

اش یابی هستند. بلکه در حالت طبیعی و عادی مرد به طور اجباری و نه داوطلبانه سرمایه و داراییرد نادر و کمموا

ر زن کند. از سوی دیگای که به طور طبیعی یک زن در آن نقش همسر را دارد، هزینه میرا برای تشکیل خانواده

کامل او در اموالش دخل و تصرف کند. اما مرد هراندازه که ثروتمند باشد، شوهرش حق ندارد جز با رضایت 

موظف است به همسر ثروتمندش نفقه بدهد گویی زن فاقد هرگونه اموال و دارایی است و هرگاه مرد از دادن 

نفقه خودداری کرد، یا در مقایسه با درآمدش خساست و بخل ورزید زن حق دارد از او شکایت کند. در این 

به دادن نفقه یا جدایی از همسرش وادار خواهد کرد. آیا با ذکر این جزئیات دیگر حالت، شریعت اسالم مرد را 

ماند؟ آیا در موقعیتی که مرد مسئولیت و پرداخت ی مقدار واقعی سهم زن از مجموع ثروت باقی میای دربارهشبهه

 آید؟از واقعی به شمار میهای بیشتری را بر عهده دارد، داشتن سهم دو برابری مرد در مقابل زن، یک امتیهزینه

مت است که براساس ها، این نسبت فقط در اموال به دست آمده از راه ارث و بدون رنج و زحی اینعالوه بر همه

راد و شود. معیار، میزان نیاز افها تقسیم میمیان آن ت(که مبتنی بر میزان نیاز افراد بدان اسعدالت پروردگار )

ی اموال اکتسابی که فرد از طریق تالش خودش ام از زن و مرد است. اما در مسألهوظایف تعیین شده برای هرکد

کند یا سود تجاری یا درآمد مزد و حقوقی که در مقابل انجام کاری دریافت میآورد، مانند دستبه دست می

 ی یعنی برابری میانی این موارد از معیار دیگرزمین کشاورزی و... میان زن و مرد تفاوتی وجود ندارد. زیرا همه

ی ظلمی نسبت به زن وجود گونه ظلم یا شبههکند. بنابراین، در اسالم هیچمزد زن و مرد پیروی میتالش و دست

اطالع از دین هرگز مسأله بدین صورت نیست که ندارد و برخالف تصور دشمنان اسالم و برخی از مسلمانان کم

قام مرد باشد و ما با اعداد و ارقام مشاهده کردیم که این امر صحت ارزش و جایگاه زن در اسالم، نصف ارزش و م

 ندارد.

داند، دلیل بر این نیست که ارزش و چنین این مسأله که اسالم شهادت دو زن را با شهادت یک مرد مساوی میهم

های شهادت اعم از این ی ضمانتست که در آن همهجایگاه مرد در اسالم دوبرابر جایگاه زن است؛ بلکه قانونی

که به نفع متهم یا علیه او باشد رعایت شده است. از آنجا که امکان دارد زن با سرشت عاطفی و احساسات خروشان 

داند که و متغیرش تحت تأثیر عوامل پیرامونی قضیه قرار و در نتیجه از حقیقت فاصله بگیرد، اسالم ضروری می

ها از حقیقت منحرف شد یا فاصله گرفت، دیگری در امر شهادت با او باشد تا چنانچه یکی از آنزن دیگری 
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. ممکن است متهم یا شاکی زن زیبارویی باشد که حس حسادت شاهد زن را برانگیزد 6مسأله را به او یادآوری کند

ند و موارد دیگری از این ی پنهان یا احساسات مادری شاهد زن را تحریک کیا مرد جوانی باشد که غریزه

وعی ی موضکشاند. اما زمانی که دو زن دربارهاحساسات که فرد را آگاهانه یا ناخودآگاه به انحراف و گمراهی می

ها ز آنی تحریف واقعیت اتفاق نظر داشته باشند و یکی اافتد که هردو دربارهسخن بگویند بسیار اندک اتفاق می

 نکند و در نتیجه حقیقت آشکار نشود! با این وجود در مواردی که به زنان اختصاص نیت حقیقی فرد دیگر را برمال

 آید شهادت یک زن به تنهایی مورد قبول است.دارد یا زن در آن به عنوان کارشناس و متخصص به شمار می

ه میان زن و ککند که خانواده و شراکتی ی سرپرستی خانواده باید گفت: ضرورت اقتضا میی مسألهاما درباره

ه ها بی سازمانی همهمرد برپاست و فرزندان و عواقب به وجود آمده از آن، دارای سرپرستی باشد. مردم در اداره

اند که باید حتماً رئیس و مستولی وجود داشته باشد. در غیر این صورت هرج و مرج به نابودی این نتیجه رسیده

ی سرپرستی و قیومیت در آن همگان را فرا خواهد گرفت. درباره آن نظام و سازمان منتهی خواهد شد و زیان

توان فرض کرد: یا مرد سرپرست خواهد بود، یا زن چنین مسئولیتی را خواهد داشت، و خانواده سه حالت را می

 زمان سرپرست و قیم خواهند بود.یا این که هردو هم

کرده که وجود دو رئیس و مسئول در یک کار بیش از  کنیم، زیرا تجربه ثابتاز همان ابتدا فرض سوم را رد می

ی ماندن آن در هرج و مرج، به فساد و تباهی خواهد انجامید، خداوند دربارهرهاکردن آن امر بدون سرپرست و باقی

 فرماید:آسمان و زمین می

                     :11األنبیاء 

 «.شدندتردید به فساد و تباهی کشیده میجز اهلل، خدایانی بود بی (ها و زمینآسمان)اگر در آن دو »

 فرماید:چنین میهم

                       :92المؤمنون 

پرداخت و هرکدام در این صورت هر خدایی به آفریدگان خود می (اگر در جهان بیش از یک خدا وجود داشت)»

 «.جستبر دیگری برتری و چیرگی می (برای توسعه قلمرو حکومت و نفوذ خود)از آنان 

های عادی چگونه خواهد بود؟ حال اگر وضعیت خدایان فرضی و موهم چنین باشد این حالت در میان انسان

خانواده  یشوند که پدر و مادر بر سر ادارههایی بزرگ مینی که در خانوادهشناسی ثابت کرده است فرزنداروان

ها و استرس دیگر نزاع و درگیری دارند، دارای عواطف ناهنجار بوده و در وجودشان عقدهو سرپرستی آن با یک

 فراوانی به وجود خواهد آمد.

                                                           

 ی بقره.سوره 181ی قسمتی از آیه ترجمه -6
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یک از دو ها باید این سؤال را مطرح کرد: کدامماند. پیش از پرداختن به آنبنابراین، فرض اول و دوم باقی می

بودن در خانواده و تحمل تبعات آن است؟ حال که پاسخ ی سرپرستی و قیمعنصر اندیشه یا احساسات، شایسته

عال زیرا فکر به دور از انفبدیهی، فکر و اندیشه است، مسأله بدون نیاز به بحث و جدال فراوان حل خواهد شد. 

پردازد. به تدبیر امور می کند(ست منحرف میگیرد و آن را از راه راپیرامون عواطف قرار می که بسیارشدیدی )

پس مرد با طبیعت و سرشت متفکر و نه منفعل و تأثیرپذیرش و داشتن توان مبارزه در وجودش و تحمل نتایج و 

لکه حتی خود ی خانه را دارد. بترش، شایستگی بیشتری برای اداره و سرپرستی اعصاب قویپیامدهای آن به وسیله

گذارد و بنابه فطرتش او را خوار و هایش باشد احترام نمیکند و مطیع خواستهزن به مردی که از او پیروی می

ای ادعا کنند که این امر از اثرات تربیت کُهنی است که داند و برایش ارزشی قائل نخواهد بود. اگر عدهحقیر می

دهد، در پاسخ اه آدمی باقی مانده و احساسات و عواطف زن را ناآگاهانه شکل میهنوز تأثیرش بر ناخودآگ

گوییم: در غرب و به ویژه آمریکا، زنان پس از این که به برابری کامل با مردان دست یافتند و دارای شخصیت می

اری از آنان پرداختند. بردو جایگاه اجتماعی مستقلی شدند، دوباره به سوی مردان بازگشتند و به اطاعت و فرمان

کردند تا دلشان را به دست ها را نوازش میسرایی و آندر نتیجه این بار این زنان بودند که در وصف مردان غزل

 انداخت تا با تکیه بر نیرویپرداخت سپس خود را در آغوش او میآورند! آری! زن به نوازش بدن نیرومند مرد می

 خودش به آرامش و اطمینان برسد! فراوانش در مقایسه با ضعف بدنی

ی ی فرزندان و وظیفهعالوه بر این، اگر چه ممکن است زن در ابتدای ازدواج که هنوز فکرش به وسیله

ه ی زندگی زناشویی باشد، اما زمانی کها مشغول نشده است خواستار سرپرستی و ادارهفرسای تربیت آنطاقت

ن صورت در خود توان تحمل پیامدها و مشکالت بیشتری را نخواهد هایش بیشتر شود در ایوظایف و مسئولیت

ی امور خانواده، استبداد در پیش گیرد. ریاست و داشت. این امر بدان معنی نیست که مرد در مقابل زن یا در اداره

به معنی نفی مشورت و همکاری نیست. بلکه عکس این  –که در مقابل اطاعت و پیروی قرار دارد  –سرپرستی 

دردی همیشگی استوار باشد. هدف از قضیه صحیح است. مدیریت موفق آن است که براساس تفاهم کامل و هم

دادن محبت و تفاهم، در مقابل های اسالم، ایجاد این روح در داخل خانواده و برتریها و راهنماییی هدایتهمه

 باره فرموده است:ف است. خداوند در قرآن کریم در ایندرگیری و اختال

           :29النساء 

 «.با زنانتان به نیکی و با اخالق پسندیده رفتار کنید»

 فرماید:در این باره می پیامبر

ُكمم » ُ ُكمم  َخْيم ُ لِهِ  َخْيم  «.ِِلَهم
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 .7«اش بهترین باشدخانوادهبهترین شما کسی است که در تعامل با »

داند. این بدین ترتیب پیامبرص میزان خیر و نیکی مرد را در چگونگی رفتار او با خانواده و به ویژه همسرش می

تردید از نظر روحی دارای اش به بدی رفتار کند، بیست، پس هر مردی که با شریک زندگیمعیار درستی

 .8بردع خیر را در وجودش از بین میمشکالت و انحرافاتی است که منشأ و منب

ی این روابط رسمی در داخل خانواده شبهات فراوانی مطرح شده است که شایسته است بیشتر توضیح داده درباره

 شوند.

 برخی از این شبهات مربوط به تعهدات زن در مقابل مرد، طالق و تعدد زوجات هستند.

ز ای، قبل اتا حد زیادی مشخص است و مانند هر ارتباط دوطرفهای ازدواج من بر این باورم که جزئیات مسأله

قانون  ای که اعمال یکهای روحی، عقلی و جسمی طرفین استوار است؛ به گونهها و خصوصیتهرچیز بر ویژگی

فرما باشد، ضروری نیست طرف عمومی بر آن دشوار است. در مواردی که دوستی و محبت بر روابط زوجین حکم

دیگر به اعمال قانون تهدید کرد. زیرا زوجین خودشان داوطلبانه اصول روابط زناشویی را در تعامل با یکمقابل را 

ایم که جز پس از بحث و درگیری فراوان که گاه از حد هایی شنیدهی زوجرعایت خواهند کرد. بسیار درباره

انچه میان زن و مرد اختالفی وجود داشته شود! چنها انسجام و محبت ایجاد نمیرود، میان آنمشاجره فراتر می

دام از شنویم که هرکاش نیست. چه بسیار میباشد ضرورتاً به معنی خشونت مرد یا تخلف زن از وظایف همسری

دیگر سازگار نیست و ممکن است به علت شان با یکزوجین به تنهایی الگوی واالی انسانیت هستند. اما مزاج

 رسند.صه اشک بریزند، اما با این وجود، به تفاهم نمینیافتن به تفاهم از غدست

ی زناشویی و ازدواج، یک قانون عمومی وجود داشته باشد. بنابراین، هیچ نظامی ی رابطهبا وجود این، باید درباره

 ی حساس، قانونی وضعی زندگی بشر احاطه دارد مگر این که برای این مسألهی همهتواند ادعا کند دربارهنمی

ها را کند که حداقل اصول کلی و اساسی غیر قابل تجاوز آن را مشخص نماید سپس رفتار و اخالق شخصی آن

 در چارچوب این حدود آزاد بگذارد.

شوند. سر ببرند، به قانون متوسل نمیدیگر را دوست داشته باشند و در تفاهم بهست زمانی که زن و شوهر همطبیعی

دهند و هرکدام برند و آن را به عنوان حاکم و داور قرار نمیق به قانون پناه نمیپس زوجین در یک ازدواج موف

کند. پس باید آن را عملی کنم در غیر این صورت ی من چنین اجاب میگوید: قانون دربارهاز زوجین با خود نمی

تفاهم زوجین و به  که گفتیم غالباً موفقیت در ازدواج از سازگاری وام. بلکه چنانبرخالف آن عمل کرده

شود. آری! موفقیت در ناشی می دیگر را دوست دارند(که عاشقانه همرسیدن و تکامل دو بخش یک روان )هم

                                                           

 ترمذی آن را در سنن خود روایت کرده است. -2

 از همین مؤلف.« گری و اسالمیانسان بین ماد»به نقل از کتاب  -8
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دهد. گاهی این ارتباط نسبت دیگر پیوند میای به یکآید که آن دو قلب را به گونهازدواج از عشقی به وجود می

 رساند.وجود دارای ثبات است و فرد را به هدف مورد نظر می به یکی از طرفین عادالنه نیست. اما با این

جوی قانون خواهیم بود و آن را به عنوان داور قرار کنیم در جستدیگر اختالف پیدا میاما زمانی که ما با یک

 دهیم تا شاید اختالف از میان برود.می

های درگیر را در نظر نداشته باشد و کدام از طرفرود که عادالنه باشد و نفع یا زیان هیچاز قانون چنین انتظار می

ها ی حالتهتواند همکنم که هیچ قانونی نمیهای متفاوتی را در برگیرد. اگرچه بازهم تکرار میتا حد امکان حالت

ی ی موارد صحیح یا عادالنه باشد. پس الزم است دربارهو شرایط را در بر گیرد و اجرای دقیق آن، در همه

ود. در این شها و برانگیختن شبهات میزن از دیدگاه قانون اسالم تأمل کنیم. زیرا این امور موجب گالیه تعهدات

 زمینه سه مسأله برای بنده دارای اهمیت است:

 آیا این تعهدات به خودی خود دشوار و ناعادالنه است؟

 آیا این تعهدات به طور یک جانبه و فقط برای جنس زن وجود دارد؟

 ها برهاند؟تواند هرگاه خواست خود را از قید آناین تعهدات دائمی و همیشگی است و زن نمیآیا 

شدن فرا خواند، از او اطاعت کند، بستری اصلی است: هرگاه شوهرش او را به همزن دارای سه تعهد و وظیفه

 باشد.اش شوند و رازدار ها بیزار است وارد خانهاجازه ندهد افرادی که شوهرش از آن

ی اول واضح و آشکار است، اما نیاز به کمی توضیح بیشتر دارد تا حقیقت آن رغم این که حکمت مسألهعلی

ی ست که هرگاه پتانسیل نیروی جنسی در او باال برود به تخلیهایروشن شود. ساختار فیزیولوژیک مرد به گونه

ی دیگرش یعنی کار و تولید و رویاروشدن با ظیفهآن نیاز دارد تا بتوانند با خیال راحت و بدون دغدغه به و

ز ا نی بپردازد. ممکن است مرد )حداقل در دوران جوانی(مشکالت زندگی با اعصابی آرام و بدون داشتن نگرا

ه نیاز جنسی گفتن بی جنسی باشد؛ اگرچه در مجموع، زن در پاسخنظر تعداد دفعات، بیشتر خواهان برقراری رابطه

غولی برای آن، نه فقط از نظر جسمی، بلکه از نظر روحی، روانی و جسمی به مفهوم تام کلمه بسیار مشو داشتن دل

یازهای کردن نگفتن به نیاز جنسی، به برآوردهچنین طبیعتاً ازدواج عالوه بر پاسخ. هم9تر استتر و عمیققوی

نظر جنسی تحریک شود و این امر فکرش پردازد. چنانچه مرد از روحی، روانی، اجتماعی و اقتصادی دیگری می

را به خود مشغول کند و همسرش نیز پاسخ درخواست او را ندهد، باید چه کار کند؟ آیا باید به سوی زنا و فحشا 

ی چنین کاری را خواهد داد و نه همسرش به او این حق را خواهد داد تا جسم و کشیده شود؟ نه جامعه اجازه

 ری قرار دهد. زیرا این امر در هر شرایطی به زیان اوست.روحش را در اختیار زن دیگ

 بستر شدن کند، مسأله از سه حالت خارج نیست:هرگاه مردی از همسرش درخواست هم

                                                           

 از همین مؤلف مراجعه کنید.« گری و اسالمانسان بین مادی»در کتاب « بحران جنسی»ی جزئیات این امر به فصل در باره -9



 
16 

www.ghotb.net                                                                                                                                                زن در اسالم        

 الف( زن از شوهرش بیزار است و قادر به تحمل ارتباط و تعامل جنسی با او نیست.

ی بیزار و گریزان است. این یک نوع انحراف ی جنسب( زن، شوهرش را دوست دارد، اما به طور کلی از رابطه

 ها وجود دارد.روانی است. اما واقعیت آن است که در زندگی بعضی از زوج

ی جنسی با او رغبت دارد. اما در آن لحظه هیچ تمایلی به این ج( زن شوهرش را دوست دارد و به داشتن رابطه

 کار ندارد.

دائمی است و به وقت و عمل معینی اختصاص ندارد. در چنین  ی حالت اول باید گفت که این ویژگیدرباره

را طی  اش به سوی جداییی زناشویی وجود ندارد. پس بهتر است که مسیر طبیعیی رابطهحالتی امیدی به ادامه

 کند. زن در این کار چندین راه دارد که به زودی بدان خواهیم پرداخت.

صرار مرد بر درخواستش به وجود نیامده است و باید با توافق کامل و حالت دوم نیز همیشگی و دائمی است و از ا

اش را در هر زمانی که این نشدن خواستهصریح از همان ابتدای ازدواج آن را حل کرد. در نتیجه یا مرد برآورده

ل رغم میپذیرد یا زن به خاطر عشق به شوهرش و حفظ کیان خانواده علیکار برای همسرش دشوار باشد می

شدند با رضایت یافتن به توافق نکند یا این که چنانچه در این باره موفق به دستاش با انجام رابطه موافقت میباطنی

شوند. اما در صورت اصرار مرد بر این کار، شریعت مقدس اسالم، دیگر جدا میدیگرو به طور توافقی از یکیک

نه به خاطر زورگویی یا اجبار از سوی مرد که بدان علت است داند. این امر زن را ملزم به اطاعت از شوهرش می

که گفتیم خودداری زن از تمکین، ی جنسی وجود داشته باشد. زیرا چنانکه در ازدواج، معمول آن است که رابطه

کشاند. می –که این امر نیز برای همسرش خوشایند نیست  –مرد را به انحراف اخالقی یا ازدواج با یک زن دیگر 

ی او به همسرش به علت این کار از اما زمانی که زن احساس کند تحمل این وضعیت برایش دشوار است و عالقه

دیگر ککند. بلکه طبیعتاً به علت بیزاری زوجین از یی زندگی با مرد نمیبین رفته است، اسالم زن را مجبور به ادامه

 افتد.جدایی اتفاق می

ت این حالت، زودگذر و ناپایدار و عالج آن ممکن است. امکان دارد این بیزاری ی حالت سوم نیز باید گفدرباره

های فراوان زندگی به وجود آمده باشد و مشغولیزدگی یا دلی جنسی، به علت خستگی، دلموقت از رابطه

دلیل  ینتواند آن را از بین ببرد. به همی جنسی به راحتی میکردن مقدمات روحی و جسمی برای رابطهفراهم

ا از خواند تا اوالً: ارزش این رابطه ری جنسی فرا میپیامبرص مردان را به معاشقه با همسرانشان قبل از انجام رابطه

ای برای الفت جان و روح زوجین قرار دهد. ثانیاً: این سطح حیوانی و مادی محض باالتر برده و آن را به وسیله

 شود، از بین ببرند.دیگر میی طرفین از یکاحساس را که گاهی باعث انزجار و بیزار

أله حداقل که این مسه هر علتی از این کار سرباز بزند )ی جنسی باشد اما مرد باما زمانی که زن مایل به ایجاد رابطه

شود، اما باید اقرار کرد همان ها بر روی زن بسته نمیی راههمهافتد( جوانی زوجین کمتر اتفاق می یدر دوره
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او  های او پاسخ گفته وخواند از سوی دیگر به تمایالت و خواستهونی که زن را به اطاعت از همسرش فرا میقان

داند. دهد و در صورت درخواست زن، مرد را موظف به انجام وظایف همسری میاش قرار میرا در جایگاه واقعی

هدات یابیم که تعشود. بدین ترتیب درمییچنانچه مرد قادر به انجام این وظایف نباشد جدایی و طالق واقع م

 اش حفظ شده است.زوجین، دوجانبه است و در آن ظلمی نسبت به زن روا داشته نشده و جایگاه انسانی

اش شود. دومین تعهد زن نسبت به مرد این است که اجازه ندهد کسی که شوهرش از او بیزار است وارد خانه

ناموسی ندارد. زیرا این امر حتی اگر مرد نیز آن را بپذیرد ی فحشا و بین اجازهمنظور از این مسأله این نیست که ز

حرام است. حکمت این تعهد و التزام این است که بیشتر اوقات اختالف خانوادگی از دخالت یا تحریک یکی از 

همسرش بخواهد آید. حال چنانچه مرد از ها شده است به وجود میزوجین توسط فردی که وارد محیط زندگی آن

ر افتد؟ دکه از ورود شخص معینی به خانه جلوگیری کند و زن از قبول این امر خودداری کند چه اتفاق می

 شود.یافتن به توافق غیر ممکن میحقیقت منشأ فتنه ادامه خواهد داشت و دست

فضای  که نیاز به مراقبت و بنابراین، الزام زن در این مورد به نفع شراکت و پیوند میان زوجین و فرزندانی است

ای دارند که مشاجره و دعوا آن را تباه نسازد تا در نتیجه فرزندان به افراد منحرفی از نظر فکر و روح تبدیل دوستانه

 نشوند.

ای بگویند: حال که چنین است پس چرا قانون مرد را نیز وادار نکرده است تا از ورود هر شخصی که شاید عده

ست که در حالت عشق و دوستی و داشتن نیت پاک اش جلوگیری کند؟ طبیعیار است به خانههمسرش از او بیز

ی امور را به طور توافقی حل کرد تا در نتیجه کار به درگیری و قهرکردن توان همهو مناعت طبع طرفین، می

ه همین وار شده است. بیافتن به تفاهم و سازش دشکنیم که اختالف، به وجود آمده و دستنینجامد. اما فرض می

ایم. الزم به ذکر است که عواطف و احساسات زن غالباً تابع منطق خاصی نیست دلیل ناچار به مراجعه به قانون شده

اش از مادر، خواهر، یا افراد دیگری از اقوام شوهرش و خودخواهی یا غیرت محض و نابجای زن موجب بیزاری

شوهر به اطاعت از همسرش در ممانعت از ورود شخصی که زن از او کردن شود. پس در چنین حالتی ملزممی

سی است که اسابیزار است. لزوماً براساس مصلحت نیست، بلکه به علت تحریک هیجان و عواطف زودگذر یا بی

 یابند.پس از مدتی خاتمه می

ت شوهر در بسیاری از ی موارد حق با شوهر است. بلکه ممکن اسجا منظور بنده این نیست که در همهدر این

چنین این امر بدان معنی نیست که در های کودکانه متوسل شود. همحاالت مانند کودکی رفتار کند یا به نیرنگ

چنین مواردی همواره زن در اشتباه است. بلکه ممکن است در تنفر و بیزاری از شخص خاصی حق با او باشد یا 

دی کند. اما قانون مواراش تالش میای تخریب روابط خانوادگیآن شخص جزو افرادی باشد که به هر علتی بر

گیرد و براساس فطرتی تدوین شده است که فرض را بر این قرار داده که در اغلب را که بیشتر باشند در نظر می
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کند. عالوه بر این در هر حالتی که زن احساس حاالت، مرد از عقلش و زن از احساسات و عواطفش پیروی می

 تواند از ابزار درخواست طالق استفاده کند.دیگر قادر به تحمل آن نیست، میکند 

کنم مان نمیست که گاما سومین تعهد مبنی بر حفظ مال و ناموس شوهرش در غیبت او، یک التزام طبیعی و منطقی

کدام از و هرکس در این باره تردیدی داشته باشد. باید توجه داشت که این تعهد مشترک و دوجانبه است هیچ

 زوجین باید رازدار و مورد اعتماد دیگری باشد.

 پردازیم:جا به موضوع تخلف هرکدام از زوجین در وظایفشان میدر این

اند او تواش مرد مییکی از جزئیات سرپرستی مرد بر زن این است که در صورت تخلف زن از وظایف همسری

 فرماید:ان پرداخته شده است. خداوند در قرآن کریم میی زیر بدست که در آیهرا تأدیب کند. این حقی

                      

                 :34النساء 

ها بیم دارید، پند و اندرز دهید. ]اگر مؤثر واقع نشد[ از همبستری با آنان زنانی را که از سرکشی و سرپیچی آن»

و با آنان سخن نگویید و اگر بازهم مؤثر واقع نشد و راهی جز شدت عمل )خودداری و بستر خویش را جدا کنید 

 «.بزنید (تنبیه کنید و به آرامی)ها را آن (نبود

رسد. در م زنان میی تنبیه مالیدریافتیم که این آیه ابزارهای تأدیب زن را به ترتیب بیان کرده تا در پایان به مسأله

خالقی شود و جز با تربیت ای مواردی نیستیم که از این حق سوء استفاده میگفتن دربارهجا ما در صدد سخناین

توجه ست که اسالم نسبت به آن بیایز آن جلوگیری کرد و این مسألهتوان اها نمیو باالبردن شأن و جایگاه انسان

بودن این حق و ضرورت وجود آن برای حفظ کانون خانواده و ی مشروعخواهیم دربارهنبوده است. بلکه می

 پاشیدن آن سخن بگوییم.جلوگیری از نابودی و از هم

ی آن افرادی را که برخالف قانون رفتار باشد که به وسیله ایهر قانون یا نظامی در دنیا باید لزوماً دارای سلطه

 ارزشی خواهد بود و هدفی که برای آن وضعی بیکنند تنبیه و مجازات کند در غیر این صورت فقط نوشتهمی

 شده است تحقق نخواهد یافت.

د بیشترین روانتظار مینظام خانوادگی و زندگی زناشویی با هدف سودمندی برای جامعه و زوجین برپا شده است و 

فرما باشد؛ بدون دخالت منافع را برای همگان در بر داشته باشد. زمانی که دوستی و محبت بر کانون آن حکم

 آید زیان آن فقط به زوجینی منافع و مزایای آن تحقق خواهد یافت. اما زمانی که اختالف به وجود میقانون همه

بیت و رشد ترهای فردای جامعه هستند و باید با بهترین ابزارهای که جوانهز )شود، بلکه فرزندان را نیود نمیمحد

 در بر خواهد گرفت.ها مراقبت کرد( از آن
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تواند زمانی که زن عامل به وجودآمدن چنین زیانی باشد چه کسی باید او را به راه راست بازگرداند؟ آیا دادگاه می

ست ی اختالفات )که ممکن ازوجین به گسترش دایرهوصی میان چنین کاری کند؟ دخالت دادگاه در روابط خص

رش شود و غروانجامد. زیرا این امر باعث تحقیر یکی از طرفین میو نابودی این رابطه میساده و گذرا باشد( 

شدن او به سوی گناه شود و در نتیجه ممکن است بر موضعش پافشاری کند. بنابراین، صحیح آن باعث کشیده

 شود.ها دچار شکست میادگاه فقط در مسائل مهمی دخالت کند که هر تالشی برای حل آناست که د

ز شود و پس ااهمیتِ زندگی روزمره که هر لحظه تکرار میبردن به دادگاه در رویدادهای کمعالوه بر این پناه

این کار برپایی یک  چنینست که خردمندان بدان دچار نخواهند شد. همیابد اشتباهیمدت کوتاهی پایان می

 روز به فعالیت بپردازد!طلبد تا شبانهدادگاه در هر خانواده را می

بنابراین، باید یک نیروی داخلی برای این تأدیب وجود داشته باشد که همان سرپرستی و تسلط مرد بر زن است. 

به  ی اوست. مرده عهدهزیرا در اصل او سرپرست اصلی خانواده است و مسئولیت تحمل پیامدهای این زندگی ب

ند دار نکای که طرف مقابل را به راه صواب بازگرداند و احساساتش را جریحهگونهآرامی و با روشی پسندیده به

کند. چنانچه این امر نتیجه داد که بسیار مطلوب خطاب به همسرش اقدام به نصیحت و اندرزهای خیرخواهانه می

کند که همان خودداری از یگر که کمی شدیدتر است استفاده میاست. در غیر این صورت مرد از روش د

ه دهد کهمبسترشدن با همسرش است. این عمل توجه روحی و عاطفی شدید اسالم به سرشت زن را نشان می

. انجامدبالد به حدی که این امر گاهی به غرور زن و تخلف از وظایف همسری میهمواره به زیبایی خودش می

از همبسترشدن با زن در واقع به معنای سر فرود نیاوردن در برابر این، به خود بالیدن و فخرفروشی خودداری شوهر 

 شود زن از این کار دست بردارد و به راه راست بازگردد.اوست و باعث می

ه م کایها مؤثر واقع نشد، در حقیقت ما در مقابل سرکشی شدیدی قرار گرفتهکدام از این روشاما چنانچه هیچ

زار رساندن تواند با آن مقابله کند. البته تنبیه باید نه با هدف آآمیز یعنی تنبیه نمیهیچ چیز جز یک برخورد خشونت

صریح انجام شود. به همین دلیل در اسالم ت (و بازگرداندن زن به مسیر عادی زندگی زناشویی)بلکه با قصد تأدیب 

 شده است که تنبیه زن نباید شدید یا آزاردهنده باشد.

شود که اسالم با روا دانستن تنبیه بدنی زن در حقیقت به غرور زن اهانت کرده و با او ای مطرح میجا شبههدر این

شود ی پنهانی فقط زمانی به کار برده میهبه خشونت رفتار کرده است. اما باید متذکر شد که از یک طرف اسلح

آمیزی به نتیجه نرسد و از سوی دیگر در برخی موارد انحراف روحی روانی، هیچ ابزاری جز که هیچ راه مسالمت

 این روش مؤثر نخواهد بود.

بازدارنده  حرسد، نیازی به تنبیه نیست. این امر جز یک سالی بیماری نمیاما در موارد عادی که شدت آن به درجه

چیز دیگری نیست. و در موارد غیر ضروری نباید از آن استفاده کرد یا به عنوان اولین راه حل بدان اندیشید. زیرا 
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مردان را از  کند و رسول خدای مورد بحث به صراحت به این امر اشاره میترتیب درجات و مراحل در آیه

ند و در کنهی میه هیچ چیز جز آن مؤثر نخواهد بود( شدیدی کجز در نیاز و ضرورت بسیار استفاده از این حق )

 فرماید:سرزنش آنان می

مِ » َيوم ، ُثمَّ َُيَاِمُعَها ِِف آِخِر الم ِ ِعْيم َرَأَتُه َجلمَد الم لُِد َأَحُدُكُم امم  .«الَ ََيم

 .20«بستر شویدشما نباید همسرتان را به شدت کتک بزنید. سپس شب هنگام با او هم»

 ماید:فرزمانی که مرد از انجام وظایف همسری تخلف کند، حکم آن متفاوت است. خداوند در قرآن کریم میاما 

                            

           :218النساء 

 امتناع (داند و از انجام وظایف خانوادگیجایگاه خود را باالتر از او می)اما اگر زنی مشاهده کرد که شوهرش »

 (بکوشند)کدام از آن دو گناهی نیست که گردان است، بر هیچروی (یا با او سازگاری ندارد و از او)کند و می

 «.میان خودشان صلح و آشتی ایجاد کنند، زیرا همواره صلح ]از نزاع و جدایی[ بهتر است

دیگر باشند. اما مسأله ممکن است در ابتدا برخی از مردم خواستار مساوات و برابری کامل حقوق زن و مرد با یک

اساس، کدام زن خردمند و متعادلی پایه و آل بیست نه عدالت نظری و ایدهجا واقعیت عملی و فطرت انسانیدر این

گیرد، سپس آن مرد در نظرش دارای احترام خواهد بود و پس از آن بر روی زمین شوهرش را به باد کتک می

افتاده زنان خواستار ی زندگی با او خواهد بود؟ در کدام کشور در غرب متمدن و شرق عقبحاضر به ادامه

 یافتن به حق تنبیه مردان هستند؟دست

مهم این که شریعت اسالم زن را وادار به پذیرش و تحمل تخلف شوهر از وظایف همسری نکرده است. بلکه به 

 درخواست جدایی و طالق کند. (از دادگاه)او این حق را داده تا در صورتی که تحمل این شرایط را نداشته باشد 

 در موارد ذکرشده مشاهده کردیم که:

د ظالمانه نیست. بلکه در آن مصلحت عموم که به طور مستقیم و غیر مستقیم شامل تعهدات زن نسبت به مر اوالً:

 شود رعایت شده است.زن نیز می

در مقابل اکثر تعهدات زن، تعهداتی از همان نوع از سوی مردان وجود دارد. اما در موارد اندکی که در آن  ثانیاً:

های فطری زن و مرد رعایت شده و هدف از وضع یبه نوعی سلطه و برتری از آن مرد است، در حقیقت ویژگ

 چنین قوانینی، تحقیر یا اهانت به زن نبوده است.

                                                           

 بخاری آن را در صحیح خود روایت کرده است. -20
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اسالم در مقابل دادن این برتری به مردان به زن این حق را داده است تا چنانچه قادر به قبول آن نباشد یا  ثالثاً:

 احساس کند قبول آن ستم به اوست، آن را نپذیرد.

ر این بارها اشاره کردیم که راه عملی زن برای عدم پذیرش تعهدات و الزامات، جدایی و طالق چنین عالوه بهم

 است که سه راه مختلف دارد:

اولین روش آن است که مرد ضمن عقد نکاح اختیارگرفتن طالق را به زن واگذار کند. بنابراین، امر طالق در 

بودن این امر را اعالم کرده است؛ اگرچه فقط تعداد وعاختیار او باشد که شریعت مقدس اسالم با صراحت، مشر

 توانند از آن بهره گیرند.ست که هرگاه بخواهند میکنند. اما این حقیمعدودی از زنان، از آن استفاده می

 ی زندگی با او درخواست طالقدومین راه این است که زن به علت بیزاری و تنفر از شوهرش و فقدان تحمل ادامه

 کند.

ی . در حالی که این امر مسأله11کنندهایی رسیدگی نمیها به چنین درخواستدادگاه (گاهی، برخیام )نیدهش

روشنی است که پیامبرص آن را به رسمیت شناخته و براساس آن عمل کرده است. پس این یک امر قانونی و 

طریق ازدواج به دست آورده است  هایی که ازی داراییمشروع است. تنها شرط این کار آن است که زن از همه

ی آن چیزی را دهد، همهای است. زیرا زمانی که مردی همسرش را طالق میپوشی کند که شرط عادالنهچشم

 یدهد. یعنی هرکدام از زوجین که موجب قطع رابطهی ازدواج به دست آورده بود، از دست میکه به وسیله

 ل کند.شود باید خسارت مادی را تحمزناشویی می

رساندن شوهرش به او را ثابت کند، راه سوم این است که چنانچه زن بتواند سوء معاشرت، بدرفتاری و زیان

ماندن اموال در اختیارش و گرفتن نفقه و سایر حقوقش، درخواست طالق نماید. تواند با حفظ حقش در باقیمی

باره این هایی که دردانند که بسیاری از درخواستمی کنند. زیرا به خوبیگیری میها درباره این امر سختدادگاه

ی سوء معاشرت و شوند خالی از حیله و نیرنگ نیست. اما با وجود این، زمانی که مسألهها مطرح مینزد آن

 کند.ی طالق را صادر میبدرفتاری برای دادگاه ثابت شود حکم اجرای صیغه

تن یابیم که زن و مرد از نظر داشمرد بر اوست که با کمی دقت درمی یی زن در مقابل سلطهآری! این سالح برنده

 دیگر، باهم مساوی و برابرند.های اعمال نفوذ و سلطه بر یکابزارهای قدرت و راه

 این مطالب خود به خود ما را به بحث طالق کشاند.

پاشیدن کانون خانواده، ز به همهای ناشی از طالق اها و زیانی مصیبتهای فراوانی دربارهی ما داستانهمه

 ایم.ها بسیار شنیدهنشدنی در دادگاههای تمامشدن زن و فرزندان، درگیری و مشاجرهسرگردان

                                                           

منظور مؤلف بیان وضعععیت قانونی آن دوران مصععر اسععت. اما امروزه در ایران چنین حقی برای زنان به رسععمیت شععناخته شععده   -22

 است. )مترجم(
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شنویم که زن با خیال راحت و در آسایش، یا خسته و رنجور در خانه نشسته و به شیردادنِ فرزندش گاهی می

ی وجود برای ایجاد آرامش و راحتی برای یگرش است و با همهکردن نیاز فرزند دمشغول و در انتظار برآورده

 .رسدرسان به دستش میی نامهکند، اما ناگهان بدون اطالع قبلی، سند طالق به وسیلهشوهرش تالش می

چرا؟ زیرا رؤیای زودگذری به ذهن شوهرش خطور کرده است. زن دیگری را دیده و در نظرش زیباتر از همسرش 

اش خسته شده است یا از همسرش خواسته تا لیوان آبی به او بدهد و از زندگی زناشویی تکراریجلوه کرده یا 

 زن از انجام این کار سرباز زده یا به علت خستگی در اجابت درخواستش کمی تأخیر کرده است!

انون بار، کی آن شخصیت و وجود یک زن بردی خطرناک که مرد ناگهان به وسیلهاما راه مبارزه با این اسلحه

 گیرد چیست؟ی درخشانی را که در انتظار فرزندان خردسالش است به بازی میگرم و آرام خانواه و آینده

کنند در جامعه وجود دارند. دیگر تعریف میهای دردناک فراوان که مردم آن را برای یکتردید این تراژدیبی

 اماه راه حل چیست؟

های دیگر ناشی از ممنوعیت طالق که مردم ها و مصیبتاین صورت با بحرانی طالق را غلو کنیم؟ در آیا مسأله

دیگر بیزار به خوبی از آن آگاهند، چه کار کنیم؟ چنانچه یکی از طرفین یا هردو از یک 12کشورهای کاتولیک

ه کنار هم نگتوان آن دو را به زور در دیگر را نداشته باشند، آیا دیگر میباشند و تحمل معاشرت و زندگی با یک

ست و امکان رهایی از آن وجود ندارد؟ آیا این امر به جرم و داشت؟ و آیا این پیوند و قید و بند ابدی و همیشگی

انجامد؟ به طوری که مرد خارج از پیوند زناشویی با زن یا زنان دیگری ارتباط ایجاد کند تا نیازهای جنایت نمی

و زن نیز همین راه را در پیش بگیرد؟ آیا تربیت و رشد کودکان در  ها پاسخ گویدی آناش را به وسیلهجنسی

ها در کنار پدر و مادرشان به تنهایی اهمیت ای سودمند است؟ در واقع فقط بودن آنچنین فضای سرد و افسرده

ها از آنکار و منحرفی که انحراف برند. چه بسیار افراد بزهندارد. بلکه مهم آن فضایی است که در آن به سر می

آغاز شده  بردند(در درگیری و دعوا به سر میکه همیشه باهم زندگیشان همراه با پدر و مادرشان )همان دوران 

 است.

 دادن زن توسط مرد را محدود کنیم.کنند: حق طالقای پیشنهاد میعده

 لفظ آن بر زبان مرد جاری ها این است که طالق با مجرد اجرایاما باید پرسید این امر به چه معناست؟ منظور آن

نشود، بلکه اجرای آن در دادگاه باشد و دادگاه از سوی هرکدام از زوجین فردی را به عنوان حَکَم و داور فرا 

بخواند و موضوع را مورد بررسی قرار دهند و به مرد مراجعه کرده و او را اندرز دهند تا شاید صلح برقرار شود. 

ی زناشویی را به حال خود باقی اش دست بردارد و خانواده و رابطهار از سرکشیی این کچه بسا مرد در نتیجه

                                                           

 ند.های اجتماعی، آن را پذیرفتکشورهایی که مذهب کاتولیک داشتند طالق ممنوع بود اما تحت فشار واقعیت در ابتدا، در -21
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ی بگذارد. اما زمانی که تالش برای صلح از سوی دو حَکَم وجود نداشته باشد در این صورت طالق به وسیله

 قاضی و نه مرد، اجرا شود.

از خانواده و خویشان طرفین و تالش برای که قسمتی از آن یعنی انتخاب حَکَم به هرحال، من برای این تصمیم )

بینم؛ اگرچه به مفیدبودن آن چندان اعتقادی ندارم. مانعی نمی ، همان سفارش شرع مقدس اسالم است( ایجاد صلح

خوانند بدون نیاز به دادگاه عمالً وجود دارد. فرض کنیم هایی که این مصلحان به آن فرا میزیرا تعهدات و احتیاط

ورت یک جانبه زن را طالق دهد و براساس شریعت مقدس اسالم طالق واقع شده باشد. آیا این امر که مرد به ص

ها را به هم نزدیک کنند در نتیجه زن بدون نیاز به مانع آن است که خانواده و نزدیکان طرفین تالش کنند آن

ود و ای دومین بار اتفاق افتاده بی دیگری فوراً به سوی شوهرش بازگردد؟! چنانچه این امر برتصمیم یا برنامه

رد به توان با تنبیه می زندگی زناشویی با آن زن، آیا نمیطالق نیز واقع شده بود در صورت تمایل مرد به ادامه

 ی بیشتری برای زن میان آن دو توافق و صلح ایجاد کرد؟!ی تعهدات جدید و قراردادن مهریهوسیله

ی زندگی زناشویی پس از طالق باشند، نیازی به دخالت دادگاه وجود مهچه زوجین خواستار صلح و اداچنآن

ی زندگی مشترک بپردازند، قاضی برای ایجاد دیگر آشتی کنند و به ادامهندارد. اما اگر زوجین نخواهند با یک

 های زوجین در اختیار دارد؟صلح چه نیرو یا ابزاری بیشتر از دوستان و خانواده

ها طالق کنند و در میان آنفراوانی وجود دارند که براساس قانون و شریعت اسالم زندگی نمیکشورهای متمدن 

ود. شفقط در دادگاه و پس از چندین مرحله مشاوره، نصیحت و تالش برای ایجاد سازش میان زوجین انجام می

شود ها به طالق منجر میواجدرصد ازد 40ها چند درصد است؟ در آمریکا حال باید پرسید میزان طالق در میان آن

 بیشتر است! به ازدواج و طالق فراوان مشهورند(که مردم آن ی کشورها و حتی از مصر )ان از همهکه این میز

ی طالق همسرش را بدهد که به طور قطعی خواهند قاضی فقط زمانی به مرد اجازهاما زنان و مردان تندروی که می

ی زندگی با او برای مرد غیر ممکن شده است، ن بوده و به نظر قاضی ادامهثابت شده باشد که تخلف از سوی ز

خواهند از این راه به کدام کرامت و بزرگی برای زن دست یابند؟ این چه ی طالق همسرش را بدهد میاجازه

ه هموار خواهد با او زندگی کند وی مردی بماند که از او بیزار است و نمیعزت و کرامتی است که زن در خانه

کند که از او متنفر است و در قلبش جایگاهی ندارد و او را به حال خود رها کرده است و با با صراحت اعالم می

ست ای دارد؟ آیا این هدفیهای زنانه، دیگر هیچ فایدهاطالع او با زنان دیگر در ارتباط است؟ آیا حیله و نیرنگ

رغم میل و ا تنها راه چاره آن است که زن به هر قیمتی و علیخواهد بدان دست یابد؟ آیکه قانون اسالم می

 خواست همسرش و در حالی که عزت و قدرتش را نیز از دست داده است در کنار او بماند؟
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خواهد برای تربیت فرزندانش با مردی زندگی کند که او را دوست ندارد؟ آیا برای فرزندان و تربیتشان آیا زن می

است به همراه مادرشان از آن پدر جدا شوند یا این که شب و روز در این فضای تاریک و تر آن شرافتمندانه

 ناخوشایند زندگی کنند؟

 هرگز هدف این تندروها ایجاد مودت و دوستی میان زوجین نیست!

ل هیچ راهی جز آن ندارد، مشکمان )های ضروری وضع شده است و انسان غیر مسلبا تغییر قانونی که برای حالت

تهذیب  روانی وی باالبردن سطح فرهنگی و روحی( لهشود. بلکه راه حل آن تربیت افراد جامعه به وسیحل نمی

که ن مرد بر ایندادها غلبه پیدا کند تا با عادتای که خیر و نیکی بر آنهای افراد است. به گونهاحساسات و انگیزه

ا به نابودی ارزش آن رنباید با احساسات زودگذر و بی به زندگی زناشویی به عنوان یک پیوند مقدس بنگرد که

 بکشاند، مودت و دوستی به عنوان یک اصل در زندگی تبدیل شود.

ای دارد که براساس اسالم زندگی کند و احکام الهی را در تربیت یک مسیر طوالنی و آرام است و نیاز به جامعه

ها، ستمر در خانه، مدرسه، سینما، رادیو تلویزیون، روزنامهچنین به تالش پیگیر و می امور جاری سازد. همهمه

ها، تنها راه تضمینی ی اینها، مساجد و سایر ابزارهای فرهنگی و اطالع رسانی نیاز دارد. اما با وجود همهکتاب

 برای حفظ کانون خانواده، تربیت است.

چنین به زن حق داده ر نظر گرفته است. همبودن قانون اسالم همین بس که برای طرفین حقوقی را ددر عادالنه

 .شود، درخواست طالق کنداست هرگاه احساس کند، زندگی با شوهرش به مودت و توافق مورد نظر منتهی نمی

 ی این جزئیات نباید فراموش کرد که ناخوشایندترین امر حالل نزد خداوند، طالق است.رغم همهاما علی

 ای است ]که برای موارد ضروریدر اسالم نه یک اصل بلکه قانون فوق العاده الزم است بدانیم که تعدد زوجات

 فرماید:وضع شده است[. خداوند در قرآن کریم می

                                  

                          :3النساء 

چنین اطمینان داشتید که و دچار گناه بزرگی شوید، هم)ی یتیمان دادگری کنید اگر ترسیدید که نتوانید درباره»

کنید و توان مالی، جسمی و روحی ها عدالت برقرار توانید میان آندر صورت داشتن همسر یا همسران دیگری می

، با دو یا سه یا چهار زن از زنان دیگری که برای شما حالل هستند و دوستشان (ها را داشتیدی زندگی آناداره

خود  ها دادگری کنید، به یک زن اکتفا کنید یا با کنیزانترسید که نتوانید میان آندارید ازدواج کنید. اگر هم می

 «.ازدواج کنید (کمتری دارندکه توقع مادی )
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چه مورد نظر اسالم است ایجاد عدالت و برابری است که قابل تضمین نیست. با وجود این، در اسالم بنابراین، آن

د همسری برای مرآید که تکهمسری یعنی ازدواج مرد، فقط با یک زن است. اما مواردی پیش میاصل بر تک

دانیم که عدالت مطلق در آن تضمین ین مواردی با وجود این که نیک میظالمانه است و عادالنه نیست. در چن

ر از شود تا زیان بزرگی را با تحمل زیان کمتی اصل ازدواج یا قانون فوق العاده پناه برده مینشده است به تبصره

 میان برداشت.

است که تعداد زیادی از  (آن یا پس از)یکی از مواردی که جامعه به شدت به این قانون نیاز دارد، دوران جنگ 

رود و تعداد زنان بر شوند. در نتیجه تعادل میان تعداد مردان و زنان در جامعه از میان میمردان جوان کشته می

ی آن از ایجاد فساد اخالقی وسیلهست تا بهیابد. در چنین حالتی تعدد زوجات یک نیاز ضروریمردان فزونی می

، آیدبه طور طبیعی از وجود تعداد فراوانی زن مجرد یا بیوه در جامعه به وجود میاجتماعی که  و هرج و مرج

 جلوگیری شود.

اما باید  اش را تأمین کند.ی زندگی خود و افراد تحت سرپرستیممکن است زن بتواند در جامعه کار کند و هزینه

بردن به یا قدیسه نیستند، بنابراین جز پناه جا که زنان فرشتهکند؟ از آناش را چگونه تأمین میپرسید: نیاز جنسی

ها نیاز خود به داشتن فرزند را چگونه روز چه راهی دارند؟ آنی گذرا در طول شبانهآغوش مردان برای چند لحظه

کس ست که هیچی انسانیدانیم نیاز به داشتن فرزند یک غریزهکنند؟ حال آن که نیک میاشباع و ارضا می

ا سرکوب یا انکار کند و این میل در زنان بسیار بیشتر از مردان است. زیرا این امر هستی و وجود تواند آن رنمی

 اصلی زن است که بدون آن لذت زندگی را احساس نخواهد کرد.

دند که بسیاری از کشورها بدان مبتال شگری و فسادی )ی که آن را از اباحینظر از نیاز جامعه به اخالق پاکصرف

حفظ کند آیا راهی برای تأمین این نیازها برای زن وجود دارد؟ ی تاریخ محو گردد( نامشان از صفحه و باعث شد

بودن چند زن در داشتن یک شوهر به صورت آشکارا، علنی و قانونی، مشروط بر داشتن حقوق آیا جز مشترک

 راهی وجود دارد؟ (یر دهدتواند آن را تغیکس نمیجز عواطف و احساسات قلبی که هیچ)مساوی در همه چیز 

کند که اشتراک یک زن با زنان دیگر کس ادعا نمیآری! این یکی از اهداف اسالم از وضع این قانون است. هیچ

رساند. بلکه این امر ناشی از بختی مورد نظرش میدهد و او را به خوشدر داشتن یک شوهر به او آرامش می

د که زیان ازدواج با یک مرد متأهل و داشتن هوو کمتر از مجردماندن ضرورت است و چنانچه برای زنی ثابت نشو

 های ناشی از این ازدواج را نخواهد پذیرفت.است، هرگز مشکالت و سختی

هر حالتی که در آن به هر علتی توازن میان تعداد زنان و مردان در جامعه به هم بخورد، کامالً شبیه دوران جنگ 

. ها هستندای و بیمارین بیش از زنان در معرض حوادث ناشی از کار، تصادفات جادهآید. زیرا مردابه شمار می

تر از زنان هستند. اما هنگامی که تعداد زنان و مردان با ها در مقابل حوادث طبیعت ضعیفچنین آنهم
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اد گز تعدای هردیگربرابر باشد، از نظر آماری تعدد زوجات ممکن نیست و در طول تاریخ در هیچ جامعهیک

مردان از زنان بیشتر نبوده است تا چنانچه جوانی بخواهد ازدواج کند به علت این که مردان دیگری سهم او از 

 زنان را تصاحب کرده باشند، همسری نیافته باشد.

عالوه بر این، موارد استثنایی و کمیابی وجود دارند که نزد فقها مشهور است که در آن تعدد زوجات، الزم و 

ست که نیروی جنسی مردی به حدی فراوان باشد که نتواند به یک زن ی این موارد زمانیری است. از جملهضرو

اکتفا کند و چنین فردی دو راه در پیش دارد: یا باید راه مشروع و معقولش را که اختیار همسر دوم است، برگزیند 

ملی را ی چنین عی پاک به او اجازهکه یک جامعه و یا در خفا از راه نامشروع با زنان دیگری ارتباط داشته باشد

که بودن زن است و چنانتواند مجدداً ازدواج کند، نازایی و عقیمی موارد دیگری که مرد میدهد. از جملهنمی

گفتیم داشتن فرزند و تولید نسل یک تمایل واالی انسانی است و داشتن چنین تمایلی اصالً ننگ و عار نیست. 

تواند ادعا کند محرومیت اجباری بودن خودش هیچ تأثیری ندارد، اما چه کسی میه زن در عقیمدرست است ک

مرد از داشتن فرزند، عادالنه است؟ چنانچه زن با ازدواج مجدد شوهرش موافقت کرد بسیار عالی است. در غیر 

 این صورت چنانچه نتواند این امر را نپذیرد، راه طالق بر او باز است.

ای که تواند با زن دیگری ازدواج کند، بیماری مزمن و همیشگی زن است به گونهد دیگری که فرد میاز موار

ارزش تواند ادعا کند میل جنسی به خودی خود، بیکس نمیی جنسی با او را غیر ممکن کند. هیچامکان رابطه

تبدیل شود. مسأله، ارزشمند یا بختی زن بردن خوش. بنابراین، این میل نباید به عاملی برای از بین13است

ی جنسی نیست. بلکه این غریزه یک نیاز همگانی و عمومی است. چنانچه مرد داوطلبانه یا بودن غریزهارزشبی

یر و ی تقدپوشی کند، یک فداکاری و از خودگذشتگی شایستهبرای مراعات وضعیت همسرش از آن چشم

ی توانش توقع دارد. قبول وضعیت موجود بهتر از تظاهر به اندازه تحسین است. اما خداوند از هر انسانی فقط به

ها ممنوع است چنانکه در کشورهایی که تعدد زوجات در آنفداکاری و در همان حال خیانت در خفاست؛ هم

 فرماست.چنین وضعیتی حکم

دیگر است فین از یکتواند با زن دیگری ازدواج کند، تنفر و بیزاری طری موارد دیگری که مرد میاز جمله

 ای که نتوان این وضعیت را کنترل کرد یا از آن رهایی یافت.گونهبه

ی موارد فوق، مرد برای فرار از ننگ طالق و وفاداری نسبت به زندگی طوالنی با او کنید که در همهمشاهده می

شود دهد که اگرچه این امر به خوشبختی زن منجر نمیدادنش خودداری کرده و به زندگی با او ادامه میاز طالق

                                                           

ت شدنی دارند به رسمی  های فطری و غریزی را که به خودیِ خود کارکردِ زیستی پاک، ارزشمند و اشباع   ی گرایشاسالم همه  -23

سد. بلکه فقط زمانی آن را تقبیح می   می صل    کند که شنا شود. نگا: ف سالم »به گناه و جرم منتهی  سان بین  »اب از کت« دیدگاه ا ان

 «.گری و اسالممادی
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 ه خاطر وفاداری و رفتار پسندیده نباشد، بلکه هدفداشتن زن باما احساس ارزشمندی است. اما در صورتی که نگه

ست که مرد از این کار آزار و سوء استفاده باشد، این امر از دیدگاه اسالم ناجوانمردانه، حرام و یکی از مواردی

 .14کندتواند درخواست طالق کند و قاضی هم حکم آن را صادر میی آن میزن در صورت مشاهده

 پردازیم؛ حقی که هیچی حق کارکردن زن میی زن در اسالم به مسألهت پیرامون مسألهی بررسی شبهادر ادامه

اند. ای بدان راه ندارد. در صدر اسالم هرگاه شرایط کارکردن برای زنان فراهم بوده به کار و فعالیت پرداختهشبهه

عیت این است که اسالم ای نیست. بلکه واقشناختن حق کارکردن زنان به خودی خود مسألهاما به رسمیت

که از یک های ضروری را )ها و فعالیتزمینه شدن زن از کانون خانواده و کارکردن او در مواردی غیر ازخارج

نماید. تدریس در مدارس و تأیید نمی کند(یاز خود زنان آن را ایجاب میسو نیاز جامعه و از سوی دیگر ن

که مردان در دوران چنانهایی هستند که همهای دیگر زمینهفعالیتهای دخترانه، پرستاری، پزشکی و آموزشگاه

ها را برای این کار به خدمت ها نیاز دارد و حق دارد آنکنند جامعه به اشتغال زنان در آنجنگ به وطن خدمت می

بخشد. یت میی کارکردن رسمست که حق آنان را در زمینهسرپرست یا نیازمند به کار، امریبگیرد. نیاز زنان بی

 شود.شان میها در دام فحشا برای تأمین نیازهای زندگیزیرا کارکردن مانع گرفتارشدن آن

بنابراین، کارکردن زنان در مشاغلی که با خودشان در ارتباط است مانند تدریس در مدارس دخترانه، پرستاری، 

 د و مجبورشدن زنان به کارکردن در صورتست که شایسته است زنان در آن به فعالیت بپردازنپزشکی و... اموری

 آید و اسالم در این حالت حق کارکردننبودن درآمد، یک نیاز اجتماعی به شمار مینداشتن سرپرست یا کافی

که در جامعه اصل بر آن باشد که مانند کشورهای غربی و کمونیستی زن برای شناسد. اما اینآنان را به رسمیت می

پذیرد. زیرا در این صورت، زن از ج شود امر غیر معقولی است که هرگز اسالم آن را نمیکارکردن از خانه خار

 های روحی، اجتماعی و اخالقی آن بیش از منافع آن خواهد بود.ماند و در نتیجه زیاناش بازمیی اصلیوظیفه

ادری آفریده ی می وظیفهی معینی یعنتواند ادعا کند ساختار جسمی، فکری و روحی زن برای وظیفهکس نمیهیچ

برای  اش کهکه به آن وظیفه نپردازد، در حقیقت پتانسیل زیستیست که چناناینشده است. این ساختار به گونه

هدف خاصی تعیین شده از بین رفته و از هدف اصلی منحرف شده است. اما زمانی که به علت وجود نیاز و 

شود. اما پرداختن بدان بدون وجود نیاز مبرم و فقط جهت ته نمیضرورتی به این کار بپردازد بر او خرده گرف

ند بیش از خواهاند و میکه بسیاری از مردم بدان گرفتار شدهلوحانه )ی گذرا و سادهیک خواسته گویی بهپاسخ

اسالم  رودست که انتظار نمیامریگیرد( حد از آن لذت ببرند که از پس از آن طوفان شدیدی جامعه را در بر می

ه نگریستن کهایش بر دیگر مکاتب را )ا و برتریتردید یکی از مزایآن را بپذیرد و چنانچه آن را پاسخ بگوید بی

 دهد.از دست می ستی واحد و جدانشدنی است(به انسانیت به عنوان یک ه

                                                           

 سوره نساء. 219ی نگا: آیه -24
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 تواند مشکلکودک میزمان هم مادر باشد و هم کارکند و فرستادن فرزندان به مهد تواند همشود زن میگفته می

 توان به بطالن آن پی برد.را حل کند. این سخن ادعایی است که با کمی اندیشیدن می

ی نیازهای جسمی و مادی و روحی کودک را تأمین کنند و از هر نظر از او مراقبت توانند همهها میمهد کودک

ر ی هستی اوست دی زندگی و استوارکنندهتوانند تنها عنصری را که تنها برپادارندهبه عمل آورند. اما نمی

 اختیارش بگذارند. آری! این عنصر همان مهر و محبت مادری است نه محبت زنان دیگر.

ی شرق هرگز قادر به تغییر سرشت و طبیعت انسان نخواهند بود. زدهی غرب و کمونیسم جهلزدهتمدن جنون

اش کسی در داشتن آن با او شریک نباشد، ال اول زندگیکودک به یک مادر کامل نیاز دارد تا حداقل در دو س

پاسخ  هایشحتی اگر آن کودک برادرش باشد. آری! کودک به مادری نیاز دارد تا به طور تمام وقت به خواسته

طور کامل از او نگهداری کند و کودک در آغوش او بگوید و او را زیر بال مهر و محبت پرورش دهد و به

توان ادعا در غیر این صورت روان کودک مملو از عقده و استرس خواهد شد. چگونه می احساس آرامش کند.

ا هی آندهد و همهکودک و حتی تعداد بیشتری را تحت مراقبت قرار می 10یا  20کرد که مربیِ مهد کودک که 

ادر واقعی کودک کنند، جای مدیگر دعوا میاند و بر سر تصاحب آن با یکدر داشتن یک مادر ساختگی مشترک

شوند دیگر بزرگ میی جدال و ستیز با یکرا خواهد گرفت؟ مگر نه این که کودکانی که با داشتن غریزه

 شود و نهال محبت و دوستی در آن نخواهد رویید؟چون سنگ سخت میهایشان همقلب

شود. اما این امعه تأمین میها نیاز جی آنوسیلهوجود مهد کودک مانند کارکردن زنان امری ناگزیر است که به

های عاقل هرگز بدان ست که انسانکه بدون وجود ضرورت به عنوان اصل و امری عادی و طبیعی دربیاید، جنونی

 روی نخواهند آورد.

های مادی انسان امروزی روز به روز افزوده شود، اما نیروهای انسانی خود را در معرض نابودی چه بر داراییچنآن

 ای خواهد داشت؟ها و نیروهای مادی برایش چه فایدهدیگر این دارایی قرار دهد،

ممکن است غربِ مبتال به جنون، برای ابتال به چنین وضعیتی به علت داشتن شرایط تاریخی، جغرافیایی، سیاسی و 

م؟ آیا به علت ای داریای داشته باشد. ولی ما مسلمانان در مشرق زمین چه بهانهباره بهانهاقتصادی خاص در این

های جدید اشتغال به نیروی کار دیگر نیاز داریم؟ آیا مردان مسلمان اعم کمبود نیروی کار مردان و ایجاد فرصت

اند تا زنان خودشان مجبور به از پدران، برادران، همسران یا اقوام و خویشاوندان از تأمین زندگی زنان سر باز زده

 کارکردن شوند؟

ست دهد در نتیجه به کرامت خود دکارکردن به زن شخصیت و جایگاه اقتصادی مستقلی می کنندای ادعا میعده

یابد. آیا اسالم زن را از داشتن شخصیت و جایگاه اقتصادی مستقل محروم کرده است؟ واقعیت این است که می

ست که برای مرد و زن ی اصلی ما همان فقر فراگیریهای اسالمی از نظر قانون مشکلی نداریم. مسألهدر سرزمین
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اعم از  ی مردمای باقی نگذاشته است. راه حل آن نیز افزودن بر میزان تولید است تا همهمنبع درآمد آبرومندانه

نیاز شوند و در نتیجه در جامعه نیازمندی باقی نماند، نه این که زن و مرد بر سر تصاحب مایحتاج زنان و مردان بی

 .دیگررقابت کنندزندگی با یک

گویند: وجود دو منبع درآمد برای یک خانواده بسیار بهتر از یک درآمد است. ممکن است این گفته ای میعده

ندان، داری و تربیت فرزاش یعنی خانهدر موارد خاصی صحیح باشد. اما اشتغال هر زن در کاری غیر از وظایف زنانه

ث اندازد و باعی جدیدی را به تأخیر میخانوادهانجامد در نتیجه برپایی در حقیقت به بیکاری یک مرد می

انجامد، پس کدام عقل ها در دام گناه میشود که گاه به افتادن آنی مجردماندن جوانان میشدن بر دورهافزوده

 کند؟اقتصادی، اجتماعی یا اخالقی این هرج و مرج را تأیید می

از آفرینش اوست و در آن به نبوغ رسیده است، به طرف  اش که هدفی اولیهدادن زن به وظیفهاسالم با اختصاص

ی مرد گذاشته به طوری که مرد قادر به ی زن را به عهدهچنین تأمین نفقهبشری و نیاز جامعه پاسخ گفته است. هم

 ی تالشهمه اش رهایی یابد وگریز از بار مسئولیت آن نیست تا ذهن زن از نگرانی نسبت به تأمین نیازهای زندگی

چنین در ی ارزشمند درخت بشریت یعنی فرزندان نماید. همو پتانسیل خود را صرف تربیت و مراقبت از میوه

مند کرده است تا حدی که یکی از یاران پیامبرص از ایشان اجرای این وظیفه او را از حمایت و احترام کامل بهره

د ت؟ پیامبرص فرمود: مادرت! آن فرد پرسید: بعی مردم سزاوار رفتار نیک من اسپرسید: چه کسی بیشتر از همه

از او چه کسی سزاوار رفتار و تعامل نیک است؟ پیامبر باز هم فرمود: مادرت! مرد برای سومین بار سؤال خود را 

تکرار کرد. پیامبرص بازهم در پاسخ فرمود: مادرت! آن مرد بازهم پرسید: پس از مادرم چه کسی سزاوار 

 .15ی من است؟ آنگاه پیامبرص فرمود: پدرتسندیدهرویی و رفتار پخوش

خواهد بدان بپردازد کدام است؟ در زندگی چه هدفی باقی مانده است که ای که زن مسلمان میپس آن قضیه

اسالم آن را برای زن مسلمان عملی نکرده باشد تا از طریق حق انتخاب و داشتن نماینده در پارلمان برای رسیدن 

 بدان تالش کند؟

خواهد به حقوق برابری یا مردان دست یابد؟ آری! اسالم در برابر قانون این حق را به طور نظری و آیا زن می

 عملی به او داده است.

خواهد استقالل اقتصادی و آزادی تعامل مستقیم با جامعه را به دست آورد؟ آری! اسالم اولین مکتبی بود آیا می

 ناخت.که این حقوق را برای زن به رسمیت ش

خواهد حق تحصیل علم را به دست آورد؟ آری! اسالم نه تنها این حق را به او داده بلکه آن را بر زن واجب آیا می

 کرده است.

                                                           

 اند.مسلم و بخاری آن را روایت کرده -21
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ی خودش به عقد کسی درآورده نشود، بلکه حتی خودش از مردان خواستگاری خواهد بدون اجازهآیا زن می

 کند؟

ای تهکند، با او به طرز شایساش عمل میی همسریر شایسته به وظیفهآیا زن انتظار دارد که تا زمانی که به طو

 رفتار شود؟

 شود، حق اجرای طالق و جدایی را به دست آورد؟خواهد زمانی که احساس کند با او بدرفتاری میآیا می

 ت.ی این حقوق را به زن داده و مردان را به مکلف به دادن آن به زنان کرده اسآری!... اسالم همه

 خواهد حق کارکردن را به دست آورد؟ آری! زن در اسالم چنین حقی دارد.آیا زن می

ت؟ این بند و باری جنسی و ابتذال اسعفتی، بییافتن به بیخواهد یا هدفش دستآیا زن این حقوق طبیعی را می

 آوردنکرده است. حتی به دستست که اسالم آن را از زن و مرد به طور کامالً مساوی دریغ تنها نوعی از آزادی

توان می های جامعه به راحتیپاشیدن روابط و سنتاین آزادی نیاز به داشتن نماینده در پارلمان ندارد. بلکه با از هم

موانع از سر  یبرند و همهبدان دست یافت و بدین ترتیب کسانی که خواستار ابتذال هستند به دامن آن پناه می

 شود!شان برداشته میراه

ها، واردشدن به پارلمان به خودیِ ی کنفرانسخوردهشده و فریبنگر و زنان راندهبرخالف تصور افراد سطحی

خود نه یک هدف، بلکه ابزاری برای رسیدن به هدفی دیگر است. چنانچه اهداف دیگر تحقق یابد دیگر چه نیازی 

ار جنون پیروی شود. حال آن که شرایط، وضعیت به این هدف وجود دارد جز این که کورکورانه از غربِ گرفت

 ها کامالً تفاوت دارد؟های زندگی ما با آنو ارزش

ها به ما چه ربطی دارد؟ وضعیت زن در مشرق زمین به تردید گروهی خواهند گفت: تفاوت شرایط و ارزشبی

ی آزاد شده و به جایگاه ی آن روا نیست. زنان در غرب از هر قید و بندحدی اسفناک است که سکوت درباره

 ها پیروی کنند تا به حقوق خود دست یابند.اش دست یافته است. زنان شرق نیز باید از راه و روش آناجتماعی

د هرگونه مانده، تحقیر شده و فاقسواد، عقببخشی از این سخنان حقیقت است. زن در بیشتر کشورهای اسالمی بی

ور است، روز به روز بر میزان کند، در فساد مادی و معنوی غوطهندگی میکرامت و عزتی است، مانند حیوانات ز

پیماید، از دنیای غرایز چندان فاصله نگرفته و فرصت عقب میشود، سیر قهقرایی و حرکت بهاش افزوده میبدبختی

 پیشرفت برایش فراهم نبوده است.

 ت؟ اسالم و تعالیمش یا دیگران؟آری! این حقیقت دارد. اما چه کسی مسئول به وجودآوردن آن اس

برد، به شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و روحی آن باری که زن در مشرق زمین از آن رنج میوضعیت اسف

یرت در صدد ی بصگردد که باید بدان توجه کرد تا بدانیم که منشأ این فساد کجاست تا با دیدهسرزمین برمی

 اصالح آن برآییم.
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گذرانی اند، این ظلم اجتماعی که گروهی را در خوشچندین نسل از شرقیان آن را تحمل کردهاین فقر زشتی که 

و رفاه بیش از حد غرق کرده و در مقابل دیگران را در فقری قرار داده که حتی لقمه نانی برای خوردن و لباسی 

قوق دم تبدیل کرده که دارای حای غیر از مریابند، این خفقان سیاسی که حاکمان را به طبقهبرای پوشیدن نمی

ها را به عهده دارند و از هرگونه حقوقی ی مسئولیتفراوان و فاقد هر نوع مسئولیتی هستند و در مقابل، مردم همه

برند، ی این شرایط، بیشتر مردم در آن به سر میسوز که در نتیجهگیر و فالکت جاناند، این ظلمت عالممحروم

 شود، تأثیر دارد.که نسبت به زن روا داشته میهمگی در خواری و ستمی 

ی فقر کشنده و خفقان عمومی چه زن بدان نیاز دارد، احساس احترام و دوستی از سوی مرد است. آیا در سایهآن

 آید؟شدید این عواطف و احساسات به وجود می

یز در چنین وضعیتی ها نارند. اما آنقربانیان چنین وضعیتی فقط زنان نیستند. بلکه اگرچه در تظاهر وضعیت بهتری د

 خواهد قدرت و شخصیتی را که درکند. زیرا میرحمی با همسرش رفتار میبرند. مرد با خشونت و بیبه سر می

، دار، پلیس، ارباباند، در خانه به زنش ثابت کند؛ هستی و شخصیتی که کدخدا، زمینجامعه از او گرفته

ا ای که توان مقابله با آن یاند؛ خواری، فقر و وضعیت ظالمانهتحقیر و خوار کردهدار و مسئولین آن را کارخانه

دان ی خود را بر سر همسر و فرزنغلبه بر آن را ندارد باعث سلب شخصیت او شده است. در نتیجه خشم فروخورده

 کند تا شاید ساعتی بیاساید.و سایر زیردستانش خالی می

ی تالش مرد را به خود معطوف کرده و نیروی جسمی و جامعه را فرا گرفته و همهی افراد این فقر کافرکیش همه

فتار آمیز و رکند. در نتیجه دیگر در خود این گنجایش را نخواهد یافت تا عواطف محبتاش را سلب میروحی

مردم را  میتاهیابد که اشتباهات کمکریمانه با دیگران در آن رشد کند و نه در اعصابش چنین نیرویی را می

ست که زن را به بردگی برای نظر نماید. این فقر همان چیزیتحمل و در مقابل آن صبر پیشه کند یا از آن صرف

داند و می سرپرستیکند. زیرا چنین وضعیتی را بهتر از بیکشاند و او را وادار به تحمل ظلم و ستم او میمرد می

که ممکن است در صورت استفاده از آن بتواند  –اش حقوق مشروع ست که او را از استفاده ازاین همان امری

دارد. او همواره نگران آن است که مبادا شوهرش او را طالق دهد. در این صورت بازمی –مرد را کنترل کند 

گیرد. اما بر سر آن زن مطلقه چه خواهد آمد؟ تکلیف او چیست؟ معموالً پدر، سرپرستی فرزندان را به عهده می

دستی شدید، به هیچ گها به علت تناش را تأمین خواهد کرد؟ خانواده نیازمند و فقیرش؟! آنچه کسی زندگی

و را شان افزوده شود. در نتیجه اوجه مایل به جدایی او از شوهرش نیستند تا مبادا دوباره او بر تعداد افراد خانواده

 کنند.به تحمل این خواری و ذلت تشویق می

ر شدن دقدادن جایگاهشان و غرنیافتن به اهداف و از دستتردید امروزه جوامع شرقی به علت دستآری! بی

سقوط  های انسانیی ارزشهمه افتادهاند. در جوامع عقبافتاده تبدیل شدههای جهل و فقر به جوامعی عقبتاریکی
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ی اشکالش به تنها فضیلت و برتری تبدیل خواهد شد و ضعف و ناتوانی توجیهی برای کنند و قدرت در همهمی

 خواری و تحقیر خواهد بود.

ار دارد، تری قرکند. زیرا زن در جایگاه اجتماعی پایینتر است پس او را تحقیر میزن قویجایی که مرد از از آن

ام گذاشته بودنش احترتواند به جایگاهی از انسانیت دست یابد که در آن به انسان به خاطر انسانطوری که نمیبه

م تن آن ابزار قدرت، مورد احتراشود، مگر این که قدرت یا ثروت داشته باشد که در این صورت به علت داشمی

 و تقدیر قرار خواهد گرفت!

ی زهکنند و به ویژه غریی ارضای غرایز یا جایگاهی نزدیک به آن سقوط میافتاده مردم به مرتبهدر جوامع عقب

ی تبدیل ینگرند. در نتیجه زن از نظر مرد فقط به کاالکند و به دنیا از چهارچوب آن میها غلبه پیدا میجنسی بر آن

یابد تا به خاطر آن به او مفاهیم واال و قابل احترام انسانی و در او هیچ فضیلت ذاتی، عقلی یا روحی نمی 16شودمی

ی گر تسلط جنس مذکر بر مؤنث است، در جامعهی جنسی در میان حیوانات نمایانرا نسبت دهد. اگر رابطه

ی ارزش است: احساس تسلط مرد بر زن در هنگام رابطهبیگر ترکیبی از دو احساس افتاده این کار نشانعقب

 توجهی پس از این عمل.جنسی و اهمال و بی

رفاهی  یشود. زیرا در میان فقر و جهل، به این مسأله به دیدهافتاده، به تربیت توجهی نمیدر کشورهای عقب

اش ست که فرد را به جایگاه واقعیایهماند. تربیت تنها وسیلشود که چشم انسان از دیدنش خیره مینگریسته می

شته برد. زمانی که تربیت وجود ندای او را از جایگاه حیوانی باالتر میرساند و شأن و مرتبهو مفهوم انسانیت می

ها و پرستی، نگریستن به زندگی از دید شهوتباشد یا غلط و فاسد باشد، مردم براساس غرایزشان یعنی قدرت

 ها عمل خواهند کرد.ار غرایز و لذتسنجیدن آن با معی

مادر، زن را در نظر پسر خردسالش، منفی و حقیر جلوه داده و او را به صورت گاه( ناخودآدر چنین فضایی )

کند و در حد معقولی او را آورد. زیرا مادری که فرزندش را بیش از حد نوازش میدیکتاتور مستبدی بار می

دهد که گفتار خودش را چه صحیح و چه غلط، دستوری الزم االجراء ان عادت میپروراند در حقیقت او را چننمی

دهد از کنترل غرایز و امیالش خودداری کند. در واقع چنین به او یاد میبداند و آن را بر دیگران تحمیل کند. هم

قق یض در مقابل تحاین امر چیزی جز الهام این غرایز و شهوات نیست. چنانچه جامعه با اضطراب، خفقان و تبع

یک شخصیت سالم و متعادل در مرد، قرار گیرد و مانع به وجودآمدن آن شود و روز به روز به انحراف بیشتر او 

 کند.هایش را بر سر افراد زیر دستش اعم از مردان، زنان و کودکان خالی میی عقدهانجامد، مرد نیز همه

                                                           

ه دیدگاه زن ب   دادن و سعععایر وظایف مرد، او در  کند. اما به علت کارکردن، نفقه       مرد نیز در دیدگاه زن چنین حالتی پیدا می     -26

 یابد.ی جنسی محض دست میجایگاهی واالتر از غریزه
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شرقی بودند که به ایجاد وضعیت کنونی برای زنان منجر شده و  یترین عوامل فساد در جامعهچه ذکر شد مهمآن

ی این یک از عوامل به وجودآورندهشان درآورده است. کدامبار امروزیآنان را به شرایط خوارکننده و رقت

وضعیت و شرایط با روح اسالم سازگار است؟ آیا اسالم وجود فقر در جامعه را روا دانسته است؟ آیا اسالم همان 

ای از تعادل رسانده بود که در دوران عمر بن عبدالعزیز در آن مکتبی نیست که از نظر اقتصادی جامعه را به درجه

 هیچ انسان نیازمندی وجود نداشت که خواستار دریافت زکات باشد یا آن را بپذیرد؟

زه خواستار ست که امروست که یک بار بر روی زمین عملی شده است و همان مکتبیاین همان اسالمی

های ست که ثروت را به طور عادالنه در میان گروهکردن آن در جامعه هستیم. آری! اسالم همان نظامیعملی

های مختلف و سطح زندگی گروه 17کند تا اموال فقط در میان ثروتمندان گردش نکندمختلف جامعه تقسیم می

چنین به شدت داند. همبیزار است و آن را حرام میزدگی کند. زیرا از رفاهدیگر نزدیک میجامعه را به یک

 کند.بردن آن تالش میی فقر در جامعه است و برای از بینمخالف وجود پدیده

کن شود مشکل اصلی جامعه حل خواهد شد و فقر عامل اصلی مشکالت زنان مشرق زمین است که چنانچه ریشه

اش گیآوردن مایحتاج زندزن مجبور نیست برای به دستزن به کرامت و شخصیتش دست خواهد یافت. در اسالم 

 شود سهم زن از ارث مردم باعث می ش سطح ثروت عمومععاما افزای ند )اگرچه این امر حق طبیعی اوست(کار ک

چنین زن را به گذاشتن مرد به او شود. همبه تنهایی باعث احترامن را جز برای خود خرج نخواهد کرد( که آ)

 خواند.ها را از دست داده است فرا میقش که بیم از مبتالشدن به فقر آنتمسک به حقو

ه شود تا افراد را در جامعه در خفقان نگآیا در اسالم از نظر سیاسی نسبت به فردی یا گروهی ظلم روا داشته می

 شان خالی کنند؟شان را در منزل بر سر اعضای خانوادههای فروختهدارد تا عقده

یزی جز انقالب و قیام علیه ظلم و فراخواندن مردم به مقاومت در برابر ظالمان بود؟ آیا اسالم همان آیا اسالم چ

ی دوم، عمر ای رسیده بود که خلیفهمکتبی نیست که در تربیت افراد جامعه به عنوان حاکم و شهروند، به درجه

لمانان مردی از مس«. و از آن اطاعت کنیدای مردم! سخن مرا بشنوید »بن خطاب بر روی منبر خطاب به مردم گفت: 

ت گوش ای نه به سخنانتا زمانی که به ما نگویی عبایی را که بر تن داری از کجا آورده»برخاست و به او گفت: 

عمر خشمگین نشد. بلکه سؤال آن مرد مسلمان را ستود و حقیقت امر را «. کنیم!دهیم و نه از تو اطاعت میمی

آری! این همان  «حاال دستور بده تا بشنویم و اطاعت کنیم!»این که آن مرد قانع شد و گفت:  برایش توضیح داد تا

 ست که زمین یک بار آن را به خود دیده و امروزه ما خواستار اجرای مجدد آن در جامعه هستیم.اسالمی

آسا بر د بود که غولزمانی که چنین مکتبی در میان مردم عملی شود، آنان دیگر شاهد آن خفقان شدید نخواهن

خلیه شان تهای خود را به جای جامعه بر سر افراد خانوادهها را وادار کرده تا عقدهی بشری سایه افکنده و آنجامعه

                                                           

 سوره حشر. 2ی قسمتی از آیه ترجمه -22
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کنند. در این صورت تعامل والیان و مسئوالن حکومت با مردم به الگویی تبدیل خواهد شد که هر فرد در رفتار با 

اهد کرد و مرد در تعامل و برخورد نیک و عادالنه و براساس دوستی و برادری با دیگران از آن روش پیروی خو

 همسر و فرزندانش آن را در پیش خواهد گرفت.

 ارزش مادی با روح اسالم سازگاری دارد؟های پست و کمآیا ارزش

قی قرار هایی حقیارزش آیا اسالم جز برای این آمده است تا جایگاه مردم را از سقوط و پستی باال برده و برایشان

 فرماید:ی واالیی انسانیت دست یابند؟ چنانکه خداوند میی آن به مرتبهدهد تا به وسیله

               :23الحجرات 

 «.تردید بزرگوارترین و ارزشمندترین شما نزد خداوند، پرهیزگارترین شماستبی»

ترین یا دیدگاه اسالم، ارزشمندترین فرد جامعه، پرهیزگارترین انسان است نه ثروتمندترین، قویعالوه بر این از 

های انسانی به این سطح برسد دیگر مجالی برای تحقیر زن به علت ضعفش نخواهد بانفوذترین فرد. زمانی که ارزش

به صراحت،  خواهد بود که پیامبر ی مرد با زنرفتاری و تعامل پسندیدهبود. بلکه معیار انسانیت همان خوش

 فرمایند:آن را به عنوان معیار انسانیت قرار داده است. ایشان در حدیثی می

ِل » ُكمم ِِلَهم ُ لِِه َوَأَنا َخْيم ُكمم ِِلَهم ُ ، َخْيم ُكمم ُ  .«َخْيم

ی شما ههمسرانم، از همبهترینِ شما، کسی است که در تعامل با همسرش از دیگران بهتر باشد و من در برخورد با »

 «.بهترم

دهد. ها را نشان میحضرت نسبت به حقیقت شخصیت و روان انسانآری! این حدیث پیامبرص درک عمیق آن

شأن او را  هایی دارد کهاش بدرفتاری کند، در درونش عقدها و نگرانیزیرا هر انسانی که با افراد تحت سرپرستی

 آورد.تر میاز مقام انسانی پایین

آیا سقوط به دنیای غرایز با روح اسالم سازگار است تا در نتیجه مسئول به وجودآمدن وضعیت کنونی باشد؟ اسالم 

 چه زمانی به مردم اجازه داده است تا بدون تربیت و تهذیب اخالقی زندگی کنند؟

ن را آزاد نگذاشته و به گاه غرایز آشناسد. اما هرگز در پرتی جنسی را آشکارا به رسمیت میآری! اسالم غریزه

آن به  یپذیرد که به طور مطلق بر مردم چیره شود تا مردم از دریچهعنوان یک اصل قرار نداده است و هرگز نمی

کند، به معنای سقوط انسان به دیگر میزندگی بنگرند. این که اسالم زن و مرد را ملزم به رفع نیاز جنسی یک

شان است تا این نیازها فکر و یافتن مردم به نیازهای ضروریم، دستگرداب غرایز نیست. بلکه هدف اسال

شان را به خود مشغول نکند و در نتیجه به علت عدم ارضای آن از راه مشروع از به کاربردن نیرویشان در اندیشه

ز مردم را به م هرگالهای برتر مانند کار، هنر یا عبادت بازنمانند و به سوی گناه و فساد کشانده نشوند. اما اسزمینه

ها را از زندگی واالی انسانی ها آنبردن از لذتها غرق شوند و بهرهحال خود رها نکرده تا در گرداب شهوت
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ی ی زن را به جهاد و تالش در زمینهی مرد را به جهاد همیشگی در راه خدا و اندیشهدور کند. در نتیجه اندیشه

 ند.ها داشته باشها و لذتمشغول کرده است تا هردو، اهدافی فراتر از شهوتی امور منزل تربیت فرزندان و اداره

 آیا سوء تربیت با اهداف اسالم سازگاری دارد تا آن را عامل به وجودآمدن وضعیت کنونی زن شرقی بدانیم؟

از دعوت  ملوی اسالم چنین ادعایی را مطرح کند، زیرا قرآن کریم و احادیث پیامبرص متواند دربارهکس نمیهیچ

داشتن داری و التزام به عدالت، احترام به دیگران و دوستکردن نفس و تربیت آن براساس خویشتنمردم به پاک

 داشتن خویشتن است.ها همانند دوستآن

افتادگی، جمود، کنند عامل عقبباید پرسید عادات و آداب و رسومی که نویسندگان امروزی گمان می

 دادن قالب حیوانی بدان هستند، چیست؟ نظری و جهل زن وتنگ

وجود عادات و آداب و رسومی که از کارکردن، تحصیل علم، تعامل پاک و حضور زن در جامعه جلوگیری 

 .18نکند چه ایرادی دارد؟

حیایی، خواری و حضور زن در جامعه جهت ترویج فساد و فحشا بند و باری، بیآری! این آداب و رسوم مانع بی

 کند؟یابد و پیشرفت میها به کرامتش دست میا زن فقط با این روششود. آیمی

یافتن او به تجربه و خبرگی، رفتن به سوی تواند ادعا کند تنها راه تکامل شخصیت زن و دستچه کسی می

 های فتنه و سقوط است تا خود را در اختیار مرد جوانی قرار دهد و پس از این کار دریابد که آن جوان،پرتگاه

خواهد و به شخصیتش به عنوان یک انسان و زن آدم هرزه و فاسدی است که او را فقط برای لذت جنسی می

گذارد. به همین دلیل به سوی جوان دیگری رو بیاورد؛ سرنوشتی که زنان و دختران باتجربه و متمدن احترامی نمی

 برند؟!غرب در آن به سر می

خواهند فحشاء و فساد در جامعه انتشار یابد تا به جز آنان که می کندچه کسی چنین ادعاهایی را مطرح می

ا ایجاد هترین راه دست یابند، بدون این که آداب و رسوم اجتماعی مانعی برای آنهای پستشان از سادهخواسته

 کنند؟!

 ی دارد؟!زندگ ی امورکردن افراد و دادن تجربه نظری دربارهی نظام آموزشی چیست؟ آیا هدفی جز تربیتوظیفه

ای عملی و پاک برای رشد نفس و دادن تجارب ارزنده به خرد و عقل هدفِ ازدواج چیست؟ آیا چیزی جز تجربه

 آدمی است؟

                                                           

اند که هیچ ارتباطی به اسالم  ای آن را به اسالم نسبت داده  منظور ما آداب و رسوم حقیقی اسالم است نه اموری که بعدها عده     -28

نبرد »تازند میان آن دو تفاوتی قائل نیسعععتند. نگا: کتاب داب و رسعععوم جامعه میندارند. غالب نویسعععندگان و منتقدانی که به آ    

 از همین مؤلف.« هاسنت
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کرد و در آن به اسالم آشکارا و ای منتشر مینامهی مسیحی در مصر هر هفته مقاالتی را در هفتهیک نویسنده

کرد. چیزی نمانده بود که با صراحت به زنان بگوید: آداب و رسوم قاد میزد و از آن انتپنهانی نیش و کنایه می

رغم هایتان خارج شوید و با جرأت و جسارت با مردان اختالط کنید و علیکهن خود را کنار بگذارید و از خانه

شدن برای مادر ها و بازارها یورش برید تا آداب و رسومی را که شما رانیازی مادی برای کارکردن به کارخانهبی

 خواهند، به مبارزه بطلبید!و تربیت فرزندان می

ردان روند که فاقد اعتماد به نفس هستند و بیم از مگفت: زنان بدان علت در خیابان سر به زیر راه میاین نویسده می

شان را باال رطلبی سکنند برای مبارزهو جامعه سراسر وجودشان را فرا گرفته است. اما زمانی که تجربه کسب می

 .19شوندگیرند و با جرأت به مردان خیره میمی

ست که در تاریخ روایت شده است، ام المؤمنین عایشه که در صدر اسالم در امور سیاسی شرکت و این در حالی

 کرد!سپاهی را رهبری کرده و در جنگ حضور یافته بود، با مردان از پشت پرده صحبت می

کند که چنین روایت میفروداشتن، اخالقی بود که فقط به زنان اختصاص نداشت. تاریخ همحیا و دیده از نامحرم 

پیامبرص از دوشیزدگان باحیاتر بود. آیا امکان دارد این امر به علت نداشتن اعتماد به نفس و عدم آگاهی از 

 .(هرگز!)حقیقت رسالتش برای بشریت بوده باشد؟! 

 دارند؟!ها برمیسراییپریشان دست از این یاوهچه زمانی نویسندگان سرگردان و 

برد. اما راهش برای بهبود وضعیت راهی نیست که زن غربی پیموده تردید زن شرقی در وضعیت بدی به سر میبی

 است. زیرا زن غربی شرایط و انحرافات خاص خودش را دارد.

ا اعم ی مو نظام اسالم است. تنها راه نجات همهراه ما برای اصالح اشتباهات در زندگی زن و مرد، بازگشت به راه 

ی تالش، فکر و آوردن به این راه است که باید همهاز زن و مرد، پیر و جوان فقط شریعت اسالم و ایمان

مان را در راه آن به کار گیریم. در این صورت زمانی که به این رسالت آسمانی ایمان بیاوریم و برای احساسات

فرما خواهد شد و همه چیز بدون ظلم و بدان ایمان داریم تالش کنیم نظام اسالم بر ما حکم چهکردن آنعملی

 طغیان به جای خود بازخواهد گشت.
 

 

                                                           
سل    -19 سنده  سی بود که در همه  مةاین نوی سنده      مو سلم نیش و کنایه بزند. او مانند نوی شت به ا سعی بر آن دا ی  ی آثارش 
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