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  بسم ا الرمحن الرحیم

  سخن خنست
زن �امیده تشکیل میدهند که مرد و  سنگ هتداب ز�دگی گذاریده میشود اولین  معماران آن را جفتی  کهیقتو

رتاک این هر یتی و حتت هیچ �وع شرایطی بدون اش از آب منیتوا�د جبنبد ، در هیچ عرصه ای در هیچ موقعمیشود ، بدون این دو آب
 ؛ این موضوعات �ه تنها در تداوم ز�دگی ا�ساهنااز امهیت ویژه و ز�دگی و  امکان و تسلسل ز�دگی پایدار منی ما�دد
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یرو های هستی زا را �یز بدین منوال بر مشرد، از کوچکرتین آهنا که صد تریلیارد از بر خوردار است بلکه میتوان متام �زی سا
یعنی به تناسب کوچکی ا�سان در برابر (ولی دارای شاخصه های حیات  هستندهستندتررهگذر جسه از ا�ساهنا  کوچک 

مهین قا�ون جریان دارد  واگر کمی هم  است ،و عظیم اجلسهدارد و حیوان �ادر تا فیل های ماموت که در افریقا وجود )طبیعت
ن یعنی پروتوهنا و �یوترن ها و الکرتن ها  ترکیب بسته است این قا�ون جریان ماده های که طبیعت ازکوچکرتین اجزای آدر متام  
 خود کمال می خبشد و به اثر کشش و قبول این جاذبه قا�و�یکه مهه اشیا را خباطر کمال خبشیدن هبم مرتبت و از اثر جاذبه. دارد

 مبیرا�د متام هستی و �ظام  یک روزی اگر این قاعده را خداو�د.دنیز با هم از مهین قاعده پیروی میکن �بزرگ متام افالک  و کیهان
اثر و �شا�ی باقی خنواهد ما�د حمیر العقول کائنات از هم می پاشد و از هستی به این ترتیب و �ظمی که در متام جهان حاکم است 

 با هم اختالط می یابند و این سیران مهیشه جاری و متداوم تپس از اثر مهین ضدین است که  حیات تداوم می یابد ، موجودا.
  .باقی می ما�د

قسمیکه در فوق اشاره شد از ضدیت و  صل پیدا آید مهچنا�که از روز شب پدید میشود و از ظلمت روشنایی  پدید 
چه  حضرت خداو�دگار بلخ در دفرت اول در قصه ان ثبات می ما�د و امثاهلم ، چنا�از اثر قوۀ کشش و دفع  جه.یگردد م

  :طوطی و بازرگان  فرموده است
  این �دا�ستند ایشان از عمی
  هست فرقی در میان بی منتها

 �باشد این فرق را بدا�د، ر�ا هر کس قادوالبفرموده  حضرت مشاید در مورد  تفاوهتای که در جنس زن و مرد وجود دارد 
دور از  و �زدیک بود�د هر گز  طبیعت شان اجازه �داده است که  از مهان آغاز هستی با هم مرتبطد و مرولی هرچه باشد زن

 که بعضی اوقات باعث هبم ،ت و فطرت زن و مرد است و مهچنان فطرت و اساس ز�دگیهم �فس بکشند ،ولی این سرش
نباب سخن د که حضرت موال�ا  م� هم دور میساز�یز از را  شانسَف این دو موجو هم  َ� حتی حیات میگردد کهریختگی در

  : گفته ا�د
  گرچه هر دو بر سر یک بازیند
   1هردو با هم  مروزی و رازَیند

                                                 
  .ـ مروزی و زازی دو دانشمند اسالم شناس بودند که در اکثر موارد سحنان شان اختالف داشت 1
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زجر آوری را حت و عافیت ا�سان جمبور می شود راه ر بدست آوردن فتح و باب و صه خباطبه این عقیده است کوال�ا م
 اگر در بین زن و مرد مشاجراتی پدید می آید از سر کینه و هر مراد و شهر جان خواهد بود ،طی کند که �تیجۀ آن رسیدن به ش

  : دفع فساد از افسد است و از این سبب  گفته استره جویی منیباشد بلکه خباطیزست
  دجان مر جسم را ویران کنراه 

  بعداز آن ویرا�ی آبادان کند
  رد ویران خا�ه هبر گنج زر ک

  وز مهان گنجش کند معمور تر
  آب را بربید و جو را پاک کرد

   خورداز آن در جو روان کر د آببعد 
  پوست را بشگافت و پیکان را کشید 

  پوست تازه بعد از آ�ش بر دمید
  قلعه ویران کرد و از کافر ستد

  بعد از آن برساختش صد برج و رسد
  یت هندکار بیچون را که کیف

  این که گفتم هم ضرورت می دهد
  گه چنین بنماید و گه ضد این

  2جز که حیرا�ی �باشد  کاِر دین
ه مهیشه تنور سخن را داغ �گه داشته است یعنی  عینیت و هبر حال ما در این �وشتار خواستیم تا این بعد پر ماجرا را ک

سالم و قرآن در مورد شخصیت حقوقی و تعالی زن عرضه داشته شرق و غرب را با تفکر و عقایدی که ایت گرایی تفکر ذهن
در  تا باشد خدمتی  اوراق این جمموعه مقاالت  فرا خوامن مشا را در وراید، بضاعت علمی خویش بعرض برسامن واست در حدو

ر در این اگ. گردا�یده است شده باشدمورد  قدسیت زن و مقام ارمجندی که اسالم و جامعه ا�سا�ی به آهنا خمصوص
                                                 

  312تا 306ثنوی معنوی ، دفتر اول بيت های شمارهت م2
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�وشتار بنا بر عجز ذاتی وفطری ایکه بنسبت حمدودیت های دایره فکری و یا عدم دست رسی به مفاهیم و امکا�ات عالی تر 
�توا�سته باشم  حق  این مادران را مهچنینیکه قوا�ین درایتی حکم میکند ادا کنم پوزش خواسته و امید وارم در �وشته های بعدی 

  .جمد و بزرگی می خبشد منایان سازماقعًا بزن  ارج و شاخصه های هبرت را که و
  عبدالواحد سیدی 

  مزارشریف1387 اسد 15
  

  

  
  :ز�ان در استقامت تاریخ

 زیرا با کمال حلاظی طلیعه دار متدن بوده ا�ده ا�ساهنای وحشی �یز ب:قسمی که سیر متد�ی در تاریخ  حیات ا�سا�ی مشعر است 
 و این میراث جمموع �ظامات و عادات اجتماعی ، اقتصادی ،  پس از خویش ا�تقال داده ا�ددگاندقت  میراث قبیله را به باز ما�

سیاسی و عقلی  و اخالقی  که افراد و �سلهای  خمتلف در ضمن کشش و کوشش برای ز�دگی بر سطح زمین و هبره برداری  از  
که در باره ز�دگی بشر �ظر به  دست آمده های تاریخی از زما�ی.  ساخته و پرداخته ا�د  آموخته و ز�دگی ، به تدریج اهنا را

آغاز پایه گذاری کرده است بر میخوریم که یکی  از ارزشهای که ز�دگی را از مهان مهان عصردر می یابیم بدون شک با بسا
کامال مطمئن  در یک حمیط  ادوار قبل از سنگ �یز در بین ا�ساهنا رواج داشته  زیست دراز این پیشینه های تاریخی که

 اما هبیچ وجه ما�ند شرفته حقوقی  معاصر را �داشته ا�د،هر چند آن خا�واده ها ساز و برگ �ظام پی.  بوده است خا�وادگی
 زیرا آهنا می فهمید�د که اگر  از چوکات خا�واده دور ما�ند  .با تشکل خا�واده وداع �گفته بود�دا�سان قرن بیست و یکمی 

  .ی میباشداز بین رفنت شان حتم
می گویند چون متدن بیآید ، مساوات که میان آ�ان بر قرار است  رخت «:ویل دورا�ت در کتاب ضخیم تاریخ متدن می �ویسد 

خواهد بر بست ؛ کمو�یزم بر کسا�یکه  در جامعه های اولیه باقی می ما�د�د تا حدی  در مقابل بی چیزی  و امراضی که از فقر 
ایی منی رسا�ده است  که بتوا�ند خود را از فقر و مسکنت  قرار  میکرده است ، ولی هرگز آ�ان را جبایجاد میشده  تأمینی بر 
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 ثروت هم د�بال آن بود ولی بر آن روز که توجه شخص خبودش شد سود جویی شخصی جا�شین کمو�یزم شد ،. رهایی خبشند 
حالت �یرو های هنفته  در افرادممتاز را آشکار ساخت ، این .  این ثروت برایش بردگی و پریشان خاطری را مهراه آورد عکس

در این حالت .  بوجود آورد که پیش از آن وجود �داشت )در میان بشر(آتش رقابت و مهچشمی حادثه و احساس درد�اکی را
دن با ا�سان برای اولین مرتبه خود را تنها و غم ا�گیز احساس کرد ، احساس شکست از خاطر تنهایی ، قحطی، مقابل ش

 از مهین 3».دمشن بزرگرت و خطر �اکرت ا�سان اولی را که یک قدم به متدن �زدیکرت شده بود ر�ج میداد و خود را مصئون منی یافت
پس می . د ؛ ز�ان به کشاورزی مشغول شد�د و مردان به  شکار و ماهی گیری می پرداختند جا سیستم مالکیت پیدا ش

طر  ارتقاء �اموس طبیعی برای کار برداشته شد ز�ان علم بردار تشکیل  خا�واده در قبیله خباطر بینیم که در اولین قدمهای که خبا
  .بدست آوردن منفعت بوده ا�د

زما�یکه مالکیت خصوصی، ازدواج و خا�واده و قبیله و حکومت  پیدا شدا�ساهنا بیکسلسله  تنظیماتی که  ز�دگی شان را 
در این قوا�ین حقوق  زن ، مرد ، افراد خا�واده ، مهسایه ها . ه قا�ون تبدیل شد ایجاد کرد�د سر و سامان می خبشید که پسا�رت ها ب

ی کار به مشاجره و دعوی منیکشید و هبم بند و استوار بود بنا بر آن هیچ وقتهر کسی حبق خود پا. مشرده  میشد بطور دقیق حمرتم 
 حبقوق کسی جتاوز میکرد خود ه �درتًاداشتند یعنی از کسا�ی ک ا�سان های اولیه قا�ون را بدست خود .دروغ منی گفتند

با ازدیاد خا�واده ها قبایل مبیان آمد�د که در راس آن یک شخص . شخص قا�ون را در دست داشت و خود ا�تقام می گرفت 
 گسرتده پیدا  شکلا گذشت زمان و ازدیاد �فوس قوا�ین �یزب. منحیث کالن و تصمیم گیر�ده و جمری قا�ون  موظف بود 

  .میکند و�ظامات قضایی رویکار می اید 
 احتیاجات اساسی ا�سان را تشکیل میدهد ، مها�گو�ه �یز مها�گو�ه که گرسنگی و عشق ،: اید ویل دورا�ت می افز

 وظایف  اساسی سازماهنای اجتماعی  عبارت است از پیشبینی در مورد امور اقتصادی ، و حفظ �وع، از حلاظ  زیست شناسی
هبمین  است که  جریان پیوسته  عمل تولد و تناسل  مهان ا�دازه ضرورت دارد  که تضمین دایمی مواد ی که باید مبصرف خوراک 

، عمل دقیق تا زما�یکه دولت مبیان �یامده بود . از اینجا �ظاماتی وضع میگردد که کار شان ادامه بقای �سل بشر است . برسد

                                                 
  .18مشرق زمين گهواره تمدن ،فصل زراعات و صناعات ،ص، - 3
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 و مرد از وظایف قبیله بشمار می رفته ، وحتی پیش از پیدایش دولت �یز حکومت اساسی تنظیم  روابط میان دو  جنس زن
     4.بشریت ، درجوف ریشه دار ترین  سازمان تاریخی ، یعنی خا�واده ، باقی و بر قرار ما�ده است 

واگزار شده بود این مسئله تا آجنا که ا�رژی ز�ان در راه تولید در کشاورزی استعمال میشدو شاقه ترین کار ها بدوش ز�ان 
ژی و ا�ر.  مرگ و میر قرار میگرفتند �قصان را در تولید �سل ا�ساهنا که هر روز بنا بر عوارض و اسباب متدن  ا�ساهنا مبعرض

لذا تصمیم بر این گرفته شد تا مادر در  خا�ه مبا�د و صرفًا به . ز�ان جبای تولید �ثل بکار های دیگر اختصاص یاقته بود 
چون قبال �یز ز�ان در اقتصاد خا�واده  تاثیر پذیر بود این بار با  پرورش و اجنام عهده مادری  و خدمت به . رش  فرز�دان  بپردازد پرو
منزلت خا�واده به مادر تکیه میکرد که کم تر ساخت  و از تاریکی  های تاریخ چنین بر می آید ودکان  �ظم خا�واده را بیشرت مستحک

و . رول چندا�ی �داشتند ، لذا در مقابل  �فوذ مادر وظیفه تولید �سل  توسط پدر از منظر زیست شناسی دور ما�د در مقابل پدر 
لذا در مهچو موارد توجه بدان منیشد طفلی .در این حالت مرد مثل حیوا�ی تلقی میشود که صرفًا وظیفه باروری را داشته است 

  که بد�یا می آید پدرش کی است؟ 
 و اینجاست که ندت زمان و دستیابی  مردان بکار های پر در آمد ز�ان را در خا�ه با فرز�دان حمسور �گهداشتاما با گذش

زما�یکه حق مادری در برابر حق پدری سر تسلیم فرود آورد حق  ارث، که تا امنوقع .  برداشته میشود اولین قدمهای پدر شاهی
ن مرد خا�واده ریاست آن را  آمد و خا�واده پدر شاهی که بزرگرتیاز طریق زن صورت میگرفت  به اختیار جنس مرد در

مبنزله واحد اقتصادی و قا�و�ی و سیاسی  و اخالقی شناخته شد ؛ خدایان �یز که  تا آ�زمان بصورت  در اجتماع داشت ، مرد،
 در اطراف این خدایان حرمسرایی ز�ان بود�د ، بشکل مردان ریشدار ی در آمد�د که در واقع مظهر پدران و شیوخ قبیله بود�د ؛

  .ما�ند آ�چه مردان پر ادعا در دوره عزلت خود بعنوان خیال بافی خلق کرده بود�د ، ایجاد گردید
دیل دورا�ت اذعان میدارد که ظهور پدر شاهی ضربت حمکی برای از بین بردن  سلطۀ زن بشمار میرود ؛ از این به بعد زن و 

 برادر بزرگ ، و پس از آ�ان شوهر او را پیدا کرد�د ، برای ز�ا شویی مها�گو�ه که در بازار کنیز و فرز�دا�ش  عنوان ملوک پدر یا
غالم را می خرید�د ، زن را �یز می خرید�د ، و هنگام وفات شوهر زن  �یز ما�ند دیگر دارایی وی به میراث میرفت ، در 

ن ز�ان را هنگام  مرگ شوهران شان خفه میکرد�د و یا بعضی از مناطق ما�ند گینی جدید ، جزایر سلیمان و هندوستا
  .یکجای با جسد مقتول در آتش می افگند�د

                                                 
  .29 همان ، ص، - 4
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 هبمان ا�دازه در عصر سیر متد�ی زن در حضیض پستی و دهبمان ا�دازه که در دوره شکار ز�ان از قدرت و �فوذ بر خوردار بود�
 این بوده که پدری دخرت خود را قبل از آ�که خبا�ه شوهر چنا�چه در روسیه قدیم هم رسم بر. بیچارگی گرفتار آمده بود 
در میان بومیان امریکایی که هنوز  به مادران ارزش قایل بود�د با ز�ان خود به خشو�ت رفتار .بفرستد او را تازیا�ه کاری میکرد

   5.میکرد�د و آ�ان را به پلید ترین کار ها وا میداشته ا�د 
خود توا�سته باشد  زوایای مناسبات ا�ساهنا را روشن ساخته باشد ما در  طلوع و فجر متد�ی به اگر قول تاریخ در تاریکی های 

ل زیر �یز به  بشکرا اقوام و �ژاد ها این تصویر ها مراحل این سیر و اما در بسا موارد و در بسیاری.این  تصویر ها مقابل می شویم
  :منایش گذاشته  ا�د

در کتاب ها و اساطیر . ود  زن و مرد  در کنار هم در  صفحات آن  ظاهر میگرد�دزما�یکه تاریخ بشریت ورق زده ش
 قدیم آمده است که  در ابتدا صرف  یک جنس وجود داشت این بشر اولی که مرکبی از خواص هردو جنس را در خود داشت

و خدا خواست تا  قدرت او را حمدود  خورد و �ابود میکرد   در حیطۀ قدرت خود داشتکه رای که مهه چیز�دند بودآ�قدر قدرمت
هنا ودیعه  و چنین طبیعتی به آ.دیگر آن مرد را ساخت �یمۀ از �یمی زن و از کرد که معهذا ا و  را به دو �یمه تقسیم سازد

 تا زما�یکه با هم مالقی منیشد�د کاری از دست شان ساخته �بود و خداو�د  در هناد هر دو جنس قوۀ کشش یا گذاشت 
 و  تا مادامیکه هر دو با هم �زدیکی �کنند و . وراه دوام شا�را تعبیه منود که �اموس و فطرت شان را میساختبنام عشقراجاذبۀ 
ه یافنت مو�س و غم  مهدگر  ز�دگی �داشته باشند  لذت هستی را �یز درمنیابند ؛ وقتی با هم �زدیک شد�د با عالویهادر س

  بتوا�ند قادر باشند در هر زما�ینا ایشدرت را به آهناداد ، تادید�د، و خدا آن ق گر �یزدامه �سل خودا به شریک  قادر 
  .موجودیت خود را با چهره های جدید و جوان تعویض منایند

 بشر را در شروع یامی است که موجودیت هر دو جنس       گرچند این افسا�ه ایست که حقیقت منی مناید اما عامل  پ
  .اده متثیل منایدز�دگی میتوا�د به شکل س

خلقت آدم و سپس بشارت خدای عزو جل به آدم که  :چنا�چه این مسئله را قرآن در  سوره بقره اجنا که  آدم ابوالبشر را خلق کرد 
و .مو�سی از  جنس خودش برایش خلق میکند که در طینت با او مشابه و در  تنهایی یاوروبا او �ثل شان زیاد گردد باشد 

                                                 
  .33 تا 21 همان ، ص- 5



 12

و این اولین �شا�ۀ از . یفه ای اورا از هبشت خارج ساخت تا در زمین  با زوج و فرز�دان خودز�دگی کند سپس با طرفه لط
  .حیات بشر در زمین است که به �ص قرآن ثابت میباشد

 ساخته راکه در آن می زیسته است زن در هر کشوری و در هر تاریخی �یمی از پیکره اجتماعی و �یمی از مد�یت عصری    
قرآن از آن  در سوره بقره به لباس  و پوشش مهدگر یاد کرده است یعنی تا زما�یکه این دو . زن ا�یس و یاور مرد است . ا�د 

 �ام زن و مرد  از بشر یاد شده است  جمیدنیتوا�د حفظ باشد و هرجا که در قرآموجود هبم ازدواج �کنند عرض و �اموس شان من
هبرتین . سالم ما به ز�ا�ی بر  میخوریم که واقعًا دارای ارزشهای اجتماعی زیادی بوده ا�د در جهان ا. پهلوی هم  قرار داشته است
 و ز�ان در معرکه ها و عایشه  با�وی پیغامرب اسالن خمزن علوم قرآ�ی و احایث �بوی  است؛چنا�چه . راویان حدیث ز�ان هستند

چنا�چه .ه ما�دن و اظهار موجودیت  و عزت شان کوشیده ا�دروز های دشوار دوشادوش مردان در راه مبارزه برای هستی و ز�د
زما�یکه در کشور ما ا�گلیس  احاطه داشت  و غازیان از وطن دفاع میکرد�د  ز�ان از باالی بامها بر سر عساکر ا�گلیسی 

  .  زن غمخوار و غم گسار در هر خا�واده می باشدمهچنان،.آتش و خاکسرت می ریزا�د�د
 های که از زمان باستان  تا حبال در سر زمین ما جاری بوده است و هنوز  هم جریان و دوام دارد مهواره   بد خبتا�ه یورش 

 ها و�شا�ه ها و ما�دماهنای کشور یهاساختار های اجتماعی جامعه ما را �یز واژگون منوده است که این یورش ها مهه دست م
ًا زما�یکه اسکندر مقدو�ی و  پس از آن هجوم تاتار ها به سردمداری خمصوص.  و در آتش سوزا�ید�دیدهما را به �ابودی کشا�

ولی . چنگیز خان و تیمور چهره اصلی یادماهنای گذشته ما را تغیر داد�د که تا آن وقت جامعۀ ما بدان  پایبند و استوار بود
 بدست ما رسیده است �شان گر این آ�چه که تا حبال از آن حیات فرهیخته �یاکان مبا ارمغان ما�ده است و بگو�ۀ  پراگنده

است که زن در کشور مابا پشتکار ستود�ی یکجا با مردان در  عملیه  ادامۀ ز�دگی به اجنام  کار ها پرداخته ا�د و دین اسالم 
 ها و �شا�ه ها و ما�دماهنای ا�سا�ی در عرصۀ حیات مرد و زن و تأمین کننده عدالت  خا�وادگی یهادست م خود حامی

  .استحمسوب 
  :زن و حاکمیت

  در تاریخ کشور ما ز�ان تا درجه  حاکمیت و دولت داری �یز رسیده ا�د و ما �ظیر آن را در تاریخ ما�ند سلطان رضیه    
بر مسند  سلطنت هندوستان   هجری در دهلی 607در سنه  خنستین ز�ی است  که  غوریسلطا�ه رضیه دخرت التمش( داریم

او در حالیکه سرور هندوستان بود به متام علوم عصر ماهر بود و  در علوم �ظامی از .اهی کرد و بیست و شش سال پادش�شست 
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ز�ی بود زیبا و دارای قبیل مششیر ز�ی اسپ سواری و پهلوا�ی  مهارت چشم  گیری داشت  او باو جود این خصوصیات 
ضیه که رکن الدین فیروز شاه �ام ت التمش برادر ربعد از فو. ده است بو،طیفی که مهه زیبا رویان واجدآن میباشدشاخصه های ل

فت ماه اورا بر ا�داختند و رضیه را بر ف املغز و ز�باره بود  ، بعد از هداشت به سلطنت رسید شخص عیاش و بی اداره و ضعی
 هند را رت گرفت  او متام قاره بزرگ صو607 ربیع االول  سنه 16بتاریخ مسند شاهی �شا�د�د که مراسم تاجگذاری او 

 در جنگی 637او باالخره در سال ).در آن وقت ما با هندوستان مشرتکات سیاسی و فرهنگی داشتیم (اداره میکرد 
  .که با هندوان داشت در میدان جنگ  بقتل رسید

  .او به فن شاعری �یزدست قوی داشت  که چند شهر او در کتاب  مشاهیر النسوان درج و ثبت است
  :از اوست

   دارم  عندلیب خوش احلاندر دهان خود
  پیش کم سخن گویان  راغ را دهن دار�د

    :زن و بزرگمنشی
یکی از تاریخ دا�ان مبن :"   ابن بطوطه به ارتباط با�وی از بلخ در سفر �امه خود  در مورد  تاریخچه مسجد بلخ میگوید   

 بود  و داود بن علی �ام داشت  و تفصیل گفت  که مسجد بلخ را ز�ی  ساخت  که شوهرش در زمان بنی عباس  امیر آن شهر
 سر موضوعی بر مردم بلخ خشم گرفت  و فرمان داد تا آن  مردم را جریمۀ هنگفتی یقضیه  از این قرار بود  که خلیفه زما�

زن آن . مامور خلیفه چون بشهر بلخ رسید  ز�ان و کودکان  شهر جمتمع گشته  پیش زن امیر رفتند  و شکایت کرد�د . بکنند 
جامۀ خود را که مرصع  به گوهر های گرا�بها  و قیمت آن از جریمۀ  مقرر  بیشرت بود  �زد مامور خلیفه فرستاد  و گفت این 

چون خلیفه از این داستان مطلع . جامه را پیش خلیفه برب  که من آ�را مبالحظۀ  ضعف و بی �وائی مردم  بلخ جبای ایشان خبشیدم 
که چگو�ه بود که  ز�ی از خلیفه کریمرت باشد  و مثال داد که مردم بلخ را  از جریمه معاف شد  شرمزده گشت  و گفت 

  .دار�د  و جامه را خبود آن زن بگردا�ید و خراج یکسال را �یز مبردم  شهر  خبشید
، گفت لباسی که      چون جامه را پیش آن زن برد�د  سوال کرد که آیا چشم خلیفه  بر این لباس افتاده است ؟ گفتند بلی 

برروی آن چشم �ا حمرم  بر آن افتاده  در بر خنواهم کرد ، و بفرمود تا آن را بفروشند  و از قیمت آن مسجد را با زاویه  و رباطی که رو 
میگویند  هبای .  را از سنگهای گزان  ساخته ا�د  و رباط مذکور تا کنون هم معمور است این مسجد . است بساز�د 
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 بود  که پس از این مهه خرچها  به ا�دازۀ ثلث آن زیادی آمد و آن مبلغ را در زیر یکی از ستوهنای مسجد دفن کرد�د  تا جامه  چندان
اگر بعد ها �یاز به مرمت  مسجد افتاد  از آن استفاده کنند ، و مهین بود که چنگیز را وا داشت  که تا قریب یک سوم مسجد 

   6."�رسید  از ختریب باقی خود داری کرد را  ویران کرد  و چون چیزی بدستش 
  : ادبیات و فرهنگ در پهنه زن
  )�یمه اول قرن چهارم هجری: (رابعه بلخی .1

ین العرب قزداری که از یک خا�وادۀ اعیا�ی بلخ بود اولین  شاعر دخرت کعب ز) ه بلخیرابع(     درپهنه شعر و ادبیات فارسی  رابعه 
 بود  و در �یمه اول قرن   آدم الشعرا رودکی  مسرقندی شاعر  و استاد  شهیر  زبان فارسی هم عصرزبان فارسی حمسوب است که

ولی آن چیزی که در دست است  اگر چه تعداد حمدود چیزی از اشعارش باقی منا�ده ، . چهارم  هجری در بلخ  حیات داشت 
ی  منوده ا�د مبالغه  �کرده ال�ا جامی  در متجیدی که از وقت و ذوق ظریف او  داللت  منوده  ثابت میسازد  که شیخ عطار و موبرلیا
  :مد عوفی این رباعی را از او میدا�د ا�د حم

  خرب دهند  که بارید  بر سر ایوب
  زآمسان ملخان و سر مهه زرین

  اگر ببارد ازین ملخ بر او از صرب
  7سزد که بارد بر من  یکی مگس روئین

  :ر وی را در پهنۀ ادبیات فارسی مسلم میسازد تسلط شع اثبات واقعیت  این غزل وی  
  زبس گل که در باغ ماوی گرفت
  چمن ر�گ ارژ�گ معنی گرفت

   تبت �داشت8)ازچه ( �افۀ مشکصبا
  جهان بوی مشک از چه معنی گرفت 
  مگر چشم جمنون به ابر ا�در است

                                                 
  462و461، نشر انتشارات آگاه ، جلد اول،صص1370تهران ، چاپ پنجم ( سفر نامه ابن بطوطه، ترجمه دکتر محمد علی مّوحد- 6
  1905ب االلباب  محمد عوفی چاپ ليدن،ـلبا 7
  ـ در بعضی تذکره ها  به اينطور آنده است 8
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  که گل ر�گ رخسار لیلی گرفت
  مبی ما�د ا�د عقیقین قدح

  گرفت سرشکی که در الله ماوی 
  قدح گیر  چندی و د�یامگیر
  که بدخبت شد آ�که د�یا گرفت
  سر �رگس تازه از زر و سیم
  �شان سر تاج کسری گرفت
  چورهبان شد ا�در لباس کبود

  بنفشه مگر دین ترسی گرفت
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فشا�د از سوسن و گل سیم و زر باد
  ه رمحت باد بر بادزهی بادی  ک

  بداد از �قش آذر صد �شان آب
  منود از  سحر ما�ی صد اثر باد
  مثال چشم آدم شد مگر ابر؟
  ؟دلیل لطف عیسی  شد مگر باد
  که در بارید هردم  در چمن ابر

  که جان افزود  خوش ا�در شجر باد
  ابر آمد چرا پس  اگر دیوا�ه

  کند غصه صبوحی جام زر باد
  رد ر�گگل خوشبوی ترسم آو

  ازین غماز صبح پرده در باد
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  برای چشم هر �ا اهل گوئی
  عروس باغ را شد جلوه گر باد 

  عجب چون صبح روشن میربد خواب 
  9چرا افگند گل را در سحر باد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  اال ای  باد شبگیری پیام من بدلرب بر

  آن ماه خوبان را که جان بادل برابر بربگو 
   به قهر از من فگندی دل بیک دیدار مه رویا
  چنان چون حیدر کرار در آن حصن خیرب بر
  تو چون ماهی و من ماهی مهی سوزم به تابه،بر

  ت �ه بس باشد جفا بنهادی از بر برغم عشق
  تنم چون چمربی گشته  بدان امید تا روزی

  لقه به چنرب برلفت برفتد �اگه یکی حزز
  مهه غم زین قبل دارم  ستمرب گشته معشوقم

  که هرگز سود �کندکس مبعشوق ستمرب بر
  اگر خواهی که خوبا�رابروی خود هبجر آری

  ر برکی رخسار خوبت را بدان خوبان برابی
  ؤزن بکار و حال عاشق گر خرب  داری ایا م
  کن تو بدان ا اکرب بر ان �گاهحرگاهس

  ا�دوه که یار از تو جدا ما�د)عببنت ک(مدار ای 

                                                 
؛تاريخ ادبيات بلخ، تاليف صالح محمد خليق،ناشر انجمن نويسندگان بلخ،ويرايش 16ـ پرده نشينان سخن گوی، ماگه رحمانی ، ص، 9

  80،ص،1387سهراب سامانيان سال 
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  10رسن گرچه دراز اید گذر دارد به چنرب بر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عشق او ا�د آوردم به بند 
  کوشش بسیار �امد سود مند

  عشق در یایست کرا�ه �ا پدید  
  کی توان کردن شنا آی  هومشند
  عشق را خواهی که تا پایان بری

  11ت با هر �اپسندپس که باید ساخ
  زشت باید دید و ا�گارید خوب

   قنددزهر باید خورد و ا�گاری
  توسنی کردم �دا�ستم مهی

   کز کشیدن سخت تر گردد کمند
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مرا بعشق مهی متهم کنی حبیل

  وری پیش خدای عزو جلچه حجت آ
  به عشقت ا�در عاصی مهی �یارم شد 

  بدینم ا�در  طاغی مهی شوم مبثل
  �عیم بی تو خنواهم  جحیم با تو رواست
  که بیتو شکر زهر ست و باتو زهر عسل
  بروی �یکوی خود تکیه کن که تا یک چند

                                                 
  15،ص،...ـپرده نشينان سخن گوی 10
  »بس که بپسنديد بايد نا پسند« در بعضی جا ها اينطور آمدهـ و 11
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  سنبل ا�در پنهان کنند جنم زحلب
  کیمهر آئینه �ه دروغست آ�چه گفته ح

  12فمن تکرب یومًا فبعد عز ذل 
 )492یا 491ظاهرًا (:مهستی .2

جز فسا�ه ها و تذکرات ضد و �قیض در تذکره  چیزی شاعری به این بزرگی که از فسون روزگار  از واقعیت ز�دگی وی 
 باره عصر و در.ار خود بوده است ها بنظر منیرسد ، چیزی که مبا عیان است این است که او در ا�واع  شعر فسو�گر روزگ

  حمبوبه ود غز�وی میدا�ند و در برخی او را، بعضی ها او را معاصز سلطان حممتاریخ تولد و حمل تولد وی �یز اهبام وجود دارد 
سلطان سنجر  سلجوقی معرفی میکنند ؛ اما حقیقت این است که اقای رشید یامسی از روی منت کتاب خطی  سعید هبادرکه در  

ستی را قرن پنجم هجری  یعنی عهد ساطان حممود و مسعود غز�وی میدا�د و این مقوله از یر یافته ، حیات مههشتم هجری  حترقرن 
تولد این شاعر  را  فریدون  .  عهد حممود غز�وی دا�سته شده استان ،طرف  حممد علی قربت در کتاب دا�شمندان آزر بایج

در آتش کده آزر گفته شده که مهستی از .  مینویسد492 یا 491 گلهای ر�گار�گ �31وزاد در مقله یی در مشاره 
آمده است )یعنی بزرگ هستی (و مهستی) یعنی ماه هستی(اکابر زادگان گنجه است و در تذکره ها �ام وی را به مه هستی 

  : رباعیات مربوط به او استن ای.
  برخیز و بیا که حجره  پرداخته ام
  وز هبر تو پردۀ خوش ا�داخته ام

   شرابی  و کبابی در سازبا من به
  کین هر دو ز دیده و زدل ساخته ام
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  در دل مهه شرک و روی در خاک چه بود؟
  زهری که جبان رسید تریاک چه بود

  خود را مبیان خلق زاهد کردن 
                                                 

  83ـ82؛تاريخادبيات بلخ ،15ـ همان ، 12
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  با �فس پلید جامۀ پاک چه سود؟
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  از من طمع وصال داری
  احلق هوس حمال داری
  وصلم �توان خبواب دیدن

  این چیست که در خیال داری
  جایی که صبا گذر �دارد

  13آیا تو کجا جمال داری
ند شد ، او که از با�وان خنبه و  هترا�ی بوده و در قندهار تولد یافت  ، پدرش هبر �سا دخرت  غیاث الدینمه :�ورجهان بیگم .3

 بود که اکثر  مسایل  و تدبیراو آ�قدر زن  با تدبر .�ی دارد   شد که قصه طوالپادشاه هند ممتاز بود او بعدها خامن جهان گیر
 و آ�قدر در دربار شاه مغلی هندقدرت هبم رسا�ید بود که در یک ت اداره وی حل میشد حکومت جهان گیر حت بهمربوط
 که  تصویر جهان گیر و در روی دیگرش این بیت �قر شده بودروی س

  م حبکم ا�ور جهان گشت
  مهدم و مهراز جها�گیر شاه  

  :شستود  و با جهان گیر به مشاعره می �او در بدیعه خیلی ماهر ب
  تومست بادۀ حسنی بفرما این دو �رگس را      :جهان گیر

  که بر خیز�د از خواب و �گهدار�د جملس را
  مکن بیدار ای ساقی زخواب �از �رگس را       : جهان�ور

  که بد مستند و بر هم میز�ند احلال جملس را
  )1048 (:زیب النسآء بیگم .4

                                                 
  ، تذکزه دولت شاه سمر قندی1313ـ مقله سعيد نفيسی  در سالنامه فارس  13
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زیب النساء دخرت اور�گزیب  شاهدخت شاهان مغلی هند که در شعر خمفی ختلص میکند �یز آواز شیرینی داشته است که 
   و این شعر را سرود داو که روزی در باغ گردش میکر. ست گوش شعر دوستان و فرهیختگان اهنوز هم آویزۀ 

  ر چیز که دل میربد  کدام چهار؟اچه
  شراب و سبزه و آب روان و روی �گار

  :بعدًا متوجه شد که پدرش بسوی او می آید و ممکن  شعر اورا شنیده باشد  فورًا مضمون شعر را اینطور تغیر داد
  چهار چیز غم از دل میربد کدام چهار؟

  و توبه  استغفار مناز و روزه  و تسبیح
که دیوان اشعار او در و دیوان اشعار دارد »و زیب التفاسیر  ، زیب النشئات»مو�س االرواح«او کتاهبای را بنام   

 فارسی ا�رت�یتی اسکن و عرضه شده است که از طریق این ادرس  در قسمت هندوستان بچاپ رسیده و اکنون به مهت کتاخبا�ه
  14 .ی خطی و ردیف الفبایی دیوان اشعار  زیب النساء از طریق این ادرس به آن دسرتسی یافت کتاهبا

  : چنین سروده است یی خاصی بیان و ادا میکرده و در بدعات خود او هر گو�ه  شعری را با ظرافت و زیبا
  گرچه من لیلی صفامت  دل چو جمنون  پر �واست

  حرا میزمن لیکن حیا زجنیر پاستسر به ص
  بلبل از شاگردیم شد مهنشین گل بباغ
  در حمیط کاملم  پروا�ه هم  شاگرد ماست

  در هنان خومن بظاهر گرچه برگ تازه ام 
   حال من در من �گر  چون ر�گ سرخ ا�در حناست

  دخرت شاهم ولیکن  رو بفقر آورده ام
  زیب و زینت بس مهینم  �ام من زیب النساست

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  بشکند دستی  که خم در گردن یاری �شد
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  کوربه چشمی  که لذت گیر دیداری �شد
   آخر شد و هر گل بفرقی جا گرفترصد هبا

  غنچۀ باغ دل ما  زیب دستاری �شد
  :و منو�ه غزل زیب النساء

  ن و آن مناز شامی  که ز پی سحر �داردم
  سردی که یکی اثر �دارد آه ، من و آه

َََر الله  گون بر آرمزسرشک دیده هردم  د  
  چه کنم که حبر دیده  به ازین گهر �دارد 

  ه �یابدن حسنی  که �سیم ر بوستاوتو
   های زاری  که بلب گذر �داردهمن و �ال

  بر و ای سرشک دیده  زخیال �اله بگذر 
  که دگر ز�اتوا�ی  هوس سفر �دارد

   های تیغی من و زخمتو و شیوۀ تغافل
  که بریخت خون خلقی  و دمش خرب �دارد
  دل من اسیر خمفی به بالی هجر تا کی

  ۀ دگر �داردجبز از هوای وصلت  گن
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  خیز و کرمشه ریز کن �رگس �یم مست را

  ه ساقی می پرست راوز تۀ جام جرعه د
  یک �گه از تو بس بود هبر شهادت جهان
  گرم غضب چه میکنی غمزۀ تیز دست را
  تاب منه  به طره ات بردل من گره مزن
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  15بدعت تازه ای منه قاعدۀ شکست را
این کتاب را دیوان زیب النساء قبال  در هند به چاپ رسیده بود که اکنون �سخه های آن �ایاب گردیده است و کتاخبا�ه فارسی 

  16. از روی  �سخه خطی آن ا سکن کرده در کتاخبا�ه �صب کرده ا�د که از این آدرس بدست می آید
و مهری ختلص مینمود در  اواسط قرن هنم در هرات متولد شد و زوجه عبداحلکیم  طبیب �ام این شاعره مهر �ساء :مهری .5

خ  و شیرین سخن  در زمان خود بود  و از مجلۀ �دیمه های ملکه مهری  با�وی ظریف ، شو.شاهرخ میرزا  پسر امیر تیمور بود
میگویند شوهر مهری پیر مردی بود که مهری او را دوست �داشت و دلباخته مسعود  . گوهر شاد بیگم بیگم بود

گویند روزی  هر دو در برج قلعه �شسته بود�د که حکیم عبدالعزیز را . ترخان  خواهر زاده گوهر شاد بیگم بود
 :ید�د که از زیر قلعه  میگذرد، مهری بدیهتًا  این بیت را سرودد

  ،خویشنت طلوع غزلکردم بر اوج برج مه 
  17هان ای حکیم طالع مسعودمن تکرار

و این �کته را واضح میسازیم که مهری هروی از برجسته ترین  شاعره های از شکایت حکیم و ز�دا�ی شدن مهری میگذریم 
  :منو�ه شعر مهری. ثر  اشعارش  از بین رفته است زبان فارسی  است ولی اک

  حل هر �کته  که بر پیر خرد مشکل بود
  آزمودیم بیک جرعۀ می  حاصل بود

  گفتم از �درسه پرسم سبب حرمت می
  در هر کس که زدم  بیخود الیعقل بود

  خواستم سوز دل خویش بگویم با مشع
  داشت او خود به زبان آ�چه مرا در  دل بود

                                                 
  85،ص ... ـ پرده 15
 com.KetabFarsi@ketab ايميل ادرس و ادرس سايت کتابخانه اين است-16 -16 
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  بحدم از گریه و از زاری مندر چمن ص
  اللۀ سوخته خو�در دل و پا در گل بود

  آ�چه از البل و هاروت روایت کرد�د 
  سحر چشم تو بدیدم مهه را شامل بود
  دولتی بود متاشای رخت مهری را

  ستعجل بودحیف صد حیف که این دولت م
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تنها به خراب است بدخشاناز �عل تو 
  ویران شدۀ این دو عقیق یمنها
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  پیچیده بر سر خامه اش  از تاب کمر مو
  مشکل که مصور کشد آن موی میان را

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ز دوستی ماگر یار  حذر میکند ا

  ما را بفروشد به هبائی که خریده است
حمجوب دخرت سکندر خان  �ظام الدوله  بود که در �یمه  اول  قرن سیزدهم در هرات تولد یافتو از جوا�ی به سرودن شعر  .6

 :از اوست.شروع کرد و ختلص حمجوب خبود اختیار کرد

  رفیقان  بر لب آمد جان ز هجران دلفگاری را
  بی رحم حال جان سپاری راکه میگوید بآن 

  �ه از خبتم سر یاری �ه از دلدار غمخواری
  بود مشکل  بسر بردن  بدینسان روز گاری را

  تو ای صیاد یاد آور  بقید افتادۀ دامت
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  کشا از حمنت هجران  اسیر خسته زاری را
  جفا از حد فزون کردی بیا یک ره وفا آموز

  دوا کن درد افگاران مسوزان داغداری را
   کن جا�ب حمجوب ای دلرب  زیان �بودگذر

  اگر یاری جبا آری دل امید واری را
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  برده از کفم دلرا باده �وش مدهوشی
  یار �ازک ا�دامی سروگل بنا گوشی
  شوخ عنربین موئی تندخو جفا جوئی
  ماه رو مسن بوئی سیمرب قبا پوشی

  تاب کنعا�ی  دلرب سخندا�یآف
  �از�ین تن جا�ی �کته سنج خاموشی
  خسرو جها�داری دلربای خوخنواری
  مست عاشق آزارییامسین بر و دوشی

  خنجر جفا بر دست شیشۀ وفا بشکست
  �اله های عشاقش میرسد هبر دوشی
  ای بت جفا کارم از غمت بسی زارم

  یاد میکن از حمجوب بگذر از فراموشی
  

  :عایشه افغان .7

عایشه دخرت یعقوب علی خان  بارکزایی  شاعره بزرگ  افغا�ستان در �یمه  دوم قرن دوازدهم  در کابل در عصر تیمور شاه درا�ی می 
  :و اولین شعرش را حبضور تیمور شاه به این مطلع آغاز کرده است .زیست
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  فق را الله گون دیدم مناز شام در گردونش
   پر خونمگر خورشید را کشته که گشته دامنش

این غزل منباب منو�ه طبع شاعرا�ه او که در رسای یگا�ه پسر خود را در مقدمه کشمیر که امیر توپچی  سپاه افغان بوددر رجب 
  :  هجری قمری از دست داد1232

  ای دریغا کوه �ور خویشنت را باختم
  زن در عدن را باختم خمتاج عزت

  سرو قامت گلرخ شکر لب عذباللسان
  بل شیرین سخن را باختممشع بزم  بل

  ی مهر و ماهدخط بگرد عارضش چون  هاله گر
  زیب درا�ی فراز اجنمن را باختم 

   �ور چش و قوت دل  راحت روح و روان
  یوسف ثا�ی غزال سیمنت را باختم

  داد و بیداد از جفای  چرخ  و جور روزگار 
  خامت لعل بدخشان  و یمن را باختم

   خون دل مهچو مرغ �یم بسمل  می م در
  صفدر میدان امیر صف شکن را باختم
  عایشه از هجر دارد  داغ بر دل الله سان
  خملص هر چهار یار و پنج تن را باختم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فیض آباد دمل  از دست غم ویرا�ه شد
  ت غم خا�ه شدخا�ۀ عیش و �شاطم عاقب

  ا�ش گرامی داشتم  آن ارمجندآ�که چون ج
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  حسرتا از طالع  سر گشته ام  بیگا�ه شد
  :مـــهری .8

  :ه ادبیات �زدیک مبعاصر ما میتوان از دو با�وی  ا�دیشند و فرهیخته �ام برد ر پهند
  
  :خامن خمفی بدخشی .9

 یک �یا کشود ، وی دردی در خلم چشم بد خورشی1255سیده خمفس ملقب به پاچاخان ، دخرت میر حممود شاه خان  در سال 
خمفی از برجسته .و�یم سالگی  پدرش را از دست داد  و در هشت سالگی  آواره و به شهر های خمتلف تبعید گردید 

ترین  شاعره های زبان فارسی زمان ماست ، غزلیات  و قطعات  او دل ا�گیز  و سرشار از عشق به  ز�دگی و عاطفه 
  :در ذیل چند منو�ه از کالم وی را می آوریم. ا�ی چاپ �اشده میباشدوسا�ی  است اشعار بسیار ودارای دیا�

  :منو�ه کالم وی
  پر خون بود از یاد لبت شیشۀ عاشق 
  فکر دهن تنگ تو ا�دیشۀ عاشق
  فصاد چه داری سر آزار زلیخا

  جز پوست �بود به رگ و ریشه عاشق
  هر سنگ که میکند مهی گفت بفرهاد

  بر فرق بود عاقبت تیشۀ عاشق
  غم قافله ساالر بود در سفر عشق

   از خون جگر توشۀ عاشقخمفی شده
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  به دست سبحه و پیما�ه در بغل دارم
  به کعبه رفتم و بت خا�ه در بغل دارم
  هبر کجا فگند مشع عارضش پرتو
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  فنای خویش چو پروا�ه در بغل دارم
    خویش چون مششادمدام از دل صد چاک

  به یاد زلف کجش شا�ه در بغل دارم
  مکن حکایت  جمنون و کوهکن که چنین 

  هزار قصه و افسا�ه در بغل دارم 
  چو عندلیب من  از  یاد گلشن وصلش

  هزار �الۀ �ستا�ه در بغل دارن
  "مطیع" اگر کفتهای جواب » خمفی«بگوی

  کلید کعبه و بت خا�ه در بغل دارم
  

او باوجودیکه بی سواد  و بیگا�ه .  از اوالده سید حممد عمر بدخشی مشهور به کاشا�ی است :معصومه بدخشی .10
و در کمال قدرت .  که �شیده های زیبای از اوبه یاد گار ما�ده استبا عروض و صنایع ادبیه ،شاعر بزرگواری است 

 :�ه شعرش.من.  وفات یافته است1261غزل می سروددر سال 

   ماهوشی گلبد�یای که در مجله جهان 
  گل چه باشد که تو یک سرو قد یامسنی

  گر مهه قص کنم با تو  بیان  هجران 
  �توامن که کنم لیک به دل  در سخنی

  ای جهان سوز خدا را  رخ خود پنهان کن
  غیر من هیچ �گارا به کس آتش �ز�ی
  زکجایی، ز مژاد کهبود �سبت تو؟
  زا�که ای فتنه  تو آشوب دل زار منی

 :دخشیوهومه بم .11
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سوای خمفی  . سید تاج گوهر  متخلص به موهومه  دخرت سید حممد عمر  کاشا�ی  از شاعره های بنام بدخشان  است 
  :کسی را منیتوان  مهتای این شاعر  حجاب پوش  حبساب آورد 

  صیاد دل  به دل  زچه بیداد میکند
  عمریست قید کرده �ه آزاد میکند
  بیباکی که کرده مهه ملک دل خراب

  هر خراب گشته  که آباد میکند؟ش
  بلی که  �اله منودی در این چمنکو بل

  داغم که زاغ  �عره  و فریاد میکند
  از دست رفت ساغر مسروری وهم شد

  18موهومه عشرتیست دمل شاد میکند
 دخرت سردار حممد اکرم خان  در کابل تولد یافته دخرت سردار  �ور حممد خان و مادرش 1276در سال :آمنه فدوی .12

 :از اوست  مفسر و حمدث �یز بود واین شعراو بر عالوه اینک شاعر بودپسر امیر دوست حممد خان بود

   وا کردمهان�ظر در چمن وضع جتا 
  ستمی بود که بر دیدۀ بینا کردم

  �ه چکن ر�گ وفا داشت �ه گل بوی بقا
  حیرت آلوده هبر سو که متاشاکردم

  شوخ چشمی چو مگس کردم و بس شرمیدم
  عی که ازین سفله متنا کردمهر متا

  گر به حمشر  زمن از حاصل  د�یا پرسند
  گویم افسوس مهه خواهش بیجا کردم
  ذرۀ �یست بکف زین سفر دور و دراز 

                                                 
  ـ ارمغان بدحشات ، تاليف شاه عبداهللا بدخشی 18
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  عفو خواهم زخدا آ�چه خطاها کردم
  فدوی بار خجالت بکشی روز جزا
  19زا�که در عامل  فا�ی  چه مهیا کردم؟

  
 بعضی از ز�ان هنر مند این سر زمین را معرفی کنم و یا از کرامت و منباب مثالود که من هدف از  این �وشتار این �ب

سخاوت آن ها مثاهلای داشته باشم ، بلکه میخواستم از بی عدالتی ها و فراموشی های مادی و معنوی ایکه با این �یمۀ بزرگ  
  .اجتماع ما شده است حرفی در میان داشته باشم

باوجودیکه �یمی از پیکره اجتماع ما را می سازد در حمیط خا�واده و کار به کا�ون لرزا�ی    واقعیت در اینجاست که زن 
ن اعضای خا�واده درخشان آن ز�ی که در گذشته بارقه های حیات را در چشما. از پیکرۀ اجتماعی تبدیل شده است

ردازد ؛ قسمیکه می بینیم ز�ان را در کشور  امروز خباطر پیدا کردن لقمه �ا�ی به کوی و برزن به دریوزگی می پاشت،د�گاه می
ما در جتارت  بازار جها�ی �یز شامل ساخته ا�د تا در مقابل  مهتا های اروپائی و غربی شان الگو و منو�ه باشند ، به ز�ان می 

فکر این �بوده  غصب کرده ا�د بگیر�د اما هرگز کسی به  قهرًا از او شان  مرداند که  حقوق از دست رفته شان را کهآموزا�ن
 به آهنا فهما�ده �شده است که عامل این مهه بد خبتی ها را ؟دمست خواهد آاست که حقوق غصب شده مردان شان از کجا بد

که خا�واده را حتدید میکند چیست؟ آیا واقعًا خا�واده ها در کشور ما قابل ترحم و تأمل �یست؟ آیا چشمان اروپائی که هر روز 
 خباطر تازگی ز�دگی زن در جامعه افغا�ی با افکار کامال اروپائی تبین میکند بفکر این شده ا�د که دکتورین تازه ای را

 مگر این زن و مرد افغان �بوده ا�د که جا�بازا�ه خباطر بدست آوردن لقمه �ا�ی  چه حال  و موقعیتی قرار دار�د  ؟خا�واده  ها به
و مزارع را آب میدهند و .   ز�ند و گندم می درو�د و  هنال شالی می �شا�ندبرای اطفال خود  هزاران هکتار زمین را شخم می

آیا آن ز�ا�ی که خباطر فرو �شا�دن . با کاروان های  خا�واده های کوچی خود هزاران کیلو مرت راه را بدون پا پوش طی میکنند 
 حقوق خود را از چه کسی  ا�دز دست دادهجنگ سرد و ظاهرًا خباطر دفاع از  دین، شوهران ، پدران و فرز�دان شان را ا

 این ز�ان و مردان از کدام مزیت های ز�دگی عصری برخوردار از امریکا از اروپا از چه کشوری؟میتوا�ند بدست آور�د؟ 
  فقر و بی دا�شی هم مردان و هم با�وان کشور ما را بسوی �ابودی و سیاهی می دیده میشود که در جامعه ماامروز هستند؟ 
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 ؛ چقدر پوهلا حیف و مصرف  چاپ کتاهبای ی قرارداریم  لیم کیفیت و کمیت تعست که درپائین ترین سطح در حالیو این ا�دکش
ایا واقعًا ما  تا زما�یکه  مردم کشور مان را از . شده ا�د که قبل از توزیع �سبت �داشنت حمتوی از مصرف خارج گردیده است 

 خباطر به زیستی و زراعت ، در کار و کوشش م در ز�دگی ، در اقتصاد، در فالحت �عمت سواد هبره ور �سازیم میتوا�ی
  کامیاب شویم؟

     قسمیکه در فوق ذکر گردید ما  دارای مردمان آزاده و با کر وفر بودیم  و با�وان  این سر زمین �یز کمرت از آقایان در بر �امه های 
از سروده  فردوسی را در شهنامه می آوریم که بیان کننده فهم و تدبیر و ز�دگی عمل �کرده ا�د ، بطور مثال ما یک قسمت 

  :دالوری یک با�وی شرقی میباشد
  

  مهه لشکر چین برهم شکست"
  بسی کشت و افگندو چندی خبست

  سراسر مهه دشت شد رود خون
  یکی بی سر و دیگری سر �گون
  چو پیروز شد سوی ایران کشید

  بر شهریار دلیران کشید
  هارم به آموی شدبه روز چ

  �دیدی ز�ی کو جهاجنوی شد
  :این با�وی رزم جو چنین می پردازد" گردیه"    و در جای دیگر فردوسی استاد سخن به 

  به جنبا�د کوه آهن زجای
  یالن را مبردی توئی رهنمای
  ز مرد خرد مند بیدار تر
  زدستور دا�نده هوشیار تر
  مهه کهرتا�یم و فرمان تراست
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  20و پیمان تراست بدین آرزو رای 
  :این از کلمات �یرو  ا�دیشمندفقید هند است که گفته است

 معنوی و روحا�ی بیابیم و راه حلهای روحی را خهایسپابرابر خالء معنوی متدن جديدی كه رواج ميپذيرد بيش از ديروز بايد    " 
من بر روی موازین و راه حلهای اخالقی و روحی  تأکید : اومیگوید.  طرح کنیم تا ما دارای یک جامعه باشیم با آرامش روحی

بدون توجه و �ا دا�سته �یست ، ما  باید اخالق و روحیات را به سطح عالیرتی لزومًا باال بریم ، بدیهی است که در راه بر آورده 
خشک  و قالبی  و ولی �باید مذهب  بشکل کوته �ظرا�ه  و بصورت پیروی از دستور های . شدن به این هدف مذهب وجود دارد 

ما باید روح مذهب را به آ�چه که در آن امر شده است  و در . )باشد�ظیر طالبان (  معین پائین آمده اجنام بعضی از تشریفاتی
جمموع باعث فالح و رستگاری ما میشود در �ظر داشته باشیم ، ما باید از مذهب مغز آن را برداریم که مهواره ما را به تفکر و 

قسمیکه مالحظه میشود در میان ادیان و مذاهب هیچ دین و مذهبی ما�ند اسالم  در شئون ز�دگی .  می فرماید تدبر دعوت
مداخله �کرده است ، اسالم  در مقررات خود بیک سلسله عبادات واذکار و اوراد  و یک رشته ) خاصتًا مردان و ز�ان(مردم 

وابط بندگان با خدا را بیان کرده است  خطوط اصلی  روابط ا�ساهنا ا�درز  های اخالقی اکتفا �کرده است ،مهان طوریکه ر
این خود این را . " و حقوق و وظایف افراد را  �سبت بیکدیگر �یز در اشکال گو�اگون  بیان کرده است) مردان و ز�ان(

بسیاری از . ه در قرآن حل شده است می رسا�د که دین اسالم  بیشرت از هر دینی ا�طباق با زمان داشته و کلیه موارد و موازین ازمن
دا�شمندان و �ویسندگان خارج د�یای اسالم �یز ؛ دین اسالم را  از �ظر قوا�ین اجتماعی  و مد�ی  مورد مطالعه قرار داده و آ�را در 

ار های علمی مسائل  غامض و پیچیده علمی با عهدین مقایسه کرده ا�د که  در واقع قرآن از رهگذر این که کالم خدا است  رهک
را در متام عرصه ها خمصوصًا  عرصه های اجتماعی و زیست حمیطی اشارات روشن دارد،فلهذا در سراسر د�یا  آ�کسا�یکه با 
علم و پژوهش سر و کار دار�د  ، قوا�ین اسالم را  بعنوان  یک سلسله قوا�ین  مرتقی  ستایش  کرده و خاصیت ز�ده و جاوید بودن 

و برعکس بعضی ها از روی هنود بر�امه �طباق قوا�ین آ�را  با پیشرفتهای زمان مورد توجه و متجید  قرار داده ا�داین دین و قابلیت ا
خبش زن در «های دین اسالم رازن ستیزا�ه وپیام آ�را پیام مردا�ه  میدا�د که عاری از حقیقت و کذب حمض میباشد که ما در 

  .برآن روشنی می ا�دازیم» شفافیت احکام اهلی
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بواسطه خاصیت ز�ده )  اسالم( من مهیشه �سبت به دین حممد " بر�ارد شاو �ویسنده فقید ا�گلیسی گفته است 
بودن عجیبش هنایت احرتام را داشته ام، به �ظر من اسالم  تنها  مذهبی است  که استعداد  توافق و تسلط بر حاالت 

 پیشبینی میکنم و از مهین اکنون از مهین حاال چنین. داردگو�اگون و صور متغیر ز�دگی و مواجهه با قرون خمتلف را 
 .ثار  آن پدیدار شده است  که  ایمان حممد  مورد قبول  اروپای  فردا خواهد بودآ

 اسالم با تساوی حقوق زن و مردهرگز  اسالم اصل مساوات ا�ساهنا را در باره زن و مرد  مهواره رعایت کرده است؛  
 اسالم �ظریات حتقیر آمیز را که راجع به زن وجود داشته منسوخ کرده  .ابه حقوق آهنا  خمالف استخمالف �یست،صرفًا به تش

زن اگر خبواهد از . است؛ قرآن در داستاهنای خود  توازن را حفظ کرده ، قهرمان داستاهنا را  منحصر به مردان  �کرده است 
  . مرد را از میان  برداردحقوق مساوی با مردان  هبرمند شود  باید مشاهبت حقوقی با

 احرتام به . فلسفه  حقوق را بنا هناد�د که مهه  توسط قرآن تنظیم  میگرددآیهعلمای اسالم  با تبین  اصل  عدل  پ  
 د�يای غرب از طرفی تا آخرين حد ممكن تأييد شرق و اسالم است مورداز دير زمانبشر است ،اساس اعالميه حقوقا�سان كه
های بشر امروز از  بيچارگی كند طرف ديگر به �ام حقوق بشر اعالميه باال بلند صادر میآورد و از �ی را پائني میمقام ا�سا
 ، غربیان در  با فلسفه شرق سازگار است �ه با فلسفه غرباحرتام ا�سان فراموش کند راخود" خواسته ا�د بشركه آ�ست

اشی خا�ه ها هیچ �وع حرمتی برای زن قایل �یستند و دین مسیحیت �یز ارزش خویش را کاباره ها در فساد خا�ه های رمسی و عی
از دیر باز از دست داده است  تا  جلو اینهمه فساد های اخالقی را بگیرد ، امروز در غرب خا�واده ها در حالۀ در مهچو موارد،
  .  روشنی خود را بکلی از دست داده است ،از  تاریکی مه آلود

ف با وجودیکه کسی به داد فامیلهای �یاز مند گوش فرا منیدار�د هر روز سازماهنای که پشیزی برای ارتقاء با تأس  
 زن قایل �یستند دم از حقوق از دست رفته ز�ان می ز�ند به این معنی که این خا�واده ها هستند که باعث بد خبتی ز�ان  ،قاعدوی

از . م که چه کسی مسئول حدر شدن حقوق  خا�وار ها در جامعه افغا�ی است شده ا�د من از این سازماهنای اجتماعی می پرس
زما�یکه �دای  حقوق ز�ان در افغا�ستان بلند شده است آیا ختمین کرده میتوا�ید  به کدام فیصدی  خود کشی ها و آتش سوزیها در 

مسئول اینهمه بی �ظمی های . اد یافته است میان با�وان  باال رفته است و میزان  ازدواجهای بی رویه  تا کدام سرحد ازدی
  اجتماعی در حیات  خا�وار ها کیست؟ 
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  :اوضاع ز�ان و مردان در چوکات قا�ون 
چيزيکه قابل توجه است اين �کته است که  قا�ون اساسي  کشور، بطور کل  مسايل را منحيث  يک  خط روشن به  

درارتباط با  مواد  قا�ون اساسي از )  شوري يا پاراملان افغا�ستان( ذاري قوا�يين حوالت ميکند که از  طريق هناد هاي قا�ون گ
با تأسف  که بيش از  يکسال  از گشايش پاراملان در کشور سپري شده است اما تا هنور : جا�ب اهنا  صورت  مي گريد 

 موارد يکي از ماده هاي قا�ون مواد قا�ون اساسي  تشريح ، تصويب و توشيح �شده است   به گو�ه مثال چندي قبل موردي در
اساسي در  کشور  مبيان  آمد که   کس   آ�را با وجود وضاحت ، تفسري کرده �توا�ستند که حمول، به سرته حمکمه که  خود يک هناد 
قضائي کشور بود گرديد ؛ آرزو برده ميشود تا  در مورد  ا�کشافات  قا�ون  اساسي  کشور منايندگان  ملت به ، حتقيق ، 
تدوين  و تصويب مفردات قا�ون  اساسي   کشور  شو�د  تا  اين  زمينه  بکسي ميسر �شود  که  به  زعم   خود  در تفسري و استفاده از 

ئون خبصوص  در کلیه شطبيق عدالت اجتماعيتتا  با  تکميل اين   پروسه  زمينه  هاي  روشين در . مواد قا�ون اساسي گرد�د 
  .   ميسر شودبا�واندر موارد هبرت شدن وضع 

  : حقوق زن و مرد 
مورد حبث بر ا�گيز ديگر ، که مهه زمينه هاي هنادي کشوري و بني املللي را مشحون کرده است مثأله حقوق ، زن و مرد 

از بدو  پيدايش بشر ، زن و مرد شريک و غمگسار مهديگر بوده ا�د ، قرآن کريم در مورد مقام و حاالت مرد و :است 
تعاليم  اخالقي قرآن حکم ميکند که              مردم  سازمان : ( پر از حکمت دارد که واقعًا اعجاز ا�گيز است زن سخنان 

  21.بپرهيز�د  اجتماعي ساملي برپا دار�د و بر طريق اعتدال پي سپر باشند  واز هر �وع افراط و تفريط
  22.از روي زمني  رخت بر بندد به صاحلان توصيه شده که متفق باشند و بکوشند تا فتنه و فساد 

ارمان وحدت مهچنني  اشارتي به لزوم صلح  و صفا و يگا�گي  اعضاي يک خا�واده دارد ؛ زن يار وياور مرد است   به 
ز ن و مرد هريک در حکم پرياهن  تن آن ديگري است 23.حنوي که ز�دگي را در عشق و مهر و وفا داري متقابل  بسر بر�د 

    26 بر مردان است که با ز�ان بر پايۀ رأفت  و رفاقت رفتار کنند ؛25.اه و راحت رسان  يکديگر�د و حامي و هواخو24.
                                                 

  .143 قرآن ، سوره بقره شريف آيه -31
  .73آن ، سوره انفال ،              قر-32
  21 قرآن ، روم          ،             -33



 34

 واما کشور هاي غربي و سازماهناي بني املللي،با آ�که عالقه و اعتقادي به مقدسات، حيت دين خود شان هم �دار�د فکر 
ن و اسالم  ميدا�ند   بد خبتا�ه در طي �يم قرن که از تاريخ اين کشور در ميکنند هر غلطي ايکه  در د�يا تبارز  کند منشأ  آ�را  مسلما�ا

شور و  ماجرا گذشته است  به  کمرتين  جوان     اين کشور چه ز�ان و چه مردان اين موقع يافت �شده است تا به ارزش  هاي  
ست  که  جباي عشق به  ارزش  هاي  ا�سا�ي ديين و  ا�سا�ي  شان  ا�ديشيده باشند از جا�يب در کشور هاي غربي جوي  حکمفرما

که خدا  پرسيت در آن گرم ميما�د  و پرورش ميابد   و بشر را از خامشي و تزلزل و سقوط  مصئون ميدارد ، علم و تکنالوژي بر 
 است که بعد مقدرات و ارزشهاي ا�سا�ي متوقف ما�ده است ، از اين سبب     است که ا�سان به يک ماشني متام عيار  تبديل شده

اهنا خواستند تا از �ريوي  پر ارزش علم در پر تو روشين .ا�ديشه اش فراتر از حميط کاري اش   چيزي بيشرتي را ملس کرده منيتوا�د 
 ود  براي ا�سان  بر   روي زمني هبشت بنا کند ،سپول    و سرمايه جها�ي را بنا کنند تا علم جباي عشق و ارزش به �ريوي تکنولوژي و  

و ديده شد که بنا هم کرد�د ؛ اما اين هبشت هر گز براي ا�سان  زيبايي و    طراوت  ، خوشي و حمبت به ارمغان �ياورد ، زيرا اين 
هبشت شداد بود ؛ دراين هبشت  پول حرف میزد،    دراين هبشت  ، عشق ، ارزش، دوست داشنت  ، فضيلت و شرف ، فخر و 

ين لطيف ترين  رابطه ها  و زالل ترين احساس ها  و عميق ترين پيو�د ها  و اصيل ترين سنت ها  هنر ، زيبايي ، معين ز�دگي ، مع
و بلند ترين ارماهنا و قدسي ترين کلمات و خالصه  متامي شور وشوق  و شعله ها و دغدغه ها  و ا�گيزه هاي که از اعماق 

نر زيبايي  و فرهنگ و اميان   سرازير ميسازد وجود �داشت و وجود ا�سان  ميجوشد و به ز�دگي و خا�واده  و پيو�د و ادب و ه
مردم ما و آن کسا�يکه فکر رسا دار�د کامال به اين عرايض من . حاال آمده ا�د تا مبا درس  شوهر داري و آئني آن را آموزش دهند 

 در متام د�يا سرازير ميشود با ز�ان چه ملتفت هستند و ميدا�ند که در کاباره ها و عياشي خا�ه هاي غرب که فلم هاي ويديويي آن
، حتی آهنا را خبطر منایش سکس بد�ی شان در برابر پست ترین حیوا�ات قرار میدهند تا فلم و یا تطویری از آن ميگذرد 

  .درست کنند و بفروشند
 به اين �کته جبز ال دینی، بشمول عیسویت و دین یهود برمهایی ، کا�فیسیوسی و هر دین دیگر قرآن و متام اديان آمسا�ي ديگر

زن و مرد از يک سرشت  ويک مخريه  ودر يک موقع  و بدست « :اذعان دار�د حيت فالسفه هاي قديم و جديد �يز عقيده دار�دکه 
 يک �فر  خلق شده ا�د بنأ بر اين از هر  حيث  و هر جهت  با هم مهسرشت  و هم مخريه و از يک �ژاد هستند ، برابر و خواهر وبرادر
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براي شناخنت هر مذهب  بايد خدايش را ، کتاب و پيغمربش « : ا�د  يعين از يک پدر و مادر  يا از يک حمل سر چشمه گرفته ا�د
ه در تاريخ و پيغمرب اسالم ؛ باز يک ا�سان  داراي دو چهره  متناقض ـ ا�طوريک» .را  و هبرتين  دست پرورده اش را ديد و شناخت 

ست  که در يک روح مجع شده است ، هم مرديست که دائمأ در  پيکار  و مبارزه سياسي  با دمشن و عوامل �یشخصيتها  ميبينيم  ـ 
خمرب جامعه است و از  طرف ديگر  در صدد ساز�دگي  يک جامعه �وين  و يک متدن جديد  در د�ياي خود ميباشد  و 

 يارا�ي تربيت کرد که مهه کليد براي شناخت قرآن و مهههدايت بشر  بيک هدف خاص به شکل مرد تقوي و مناز  تبارز ميکند  و 
 زما�ي از حضرت  پيغمرب اکرم  ص يکي از هبرتين يارا�ش پرسيد که 27»..... مششري  و مهه مرد هبرت زيسنت بود�دوو مرد ا�دیشه

 فرهنگ غين ما است چه کسي را هبرت و زياده تر دوست ميداري ؟ جواب شنيد عايشه را؟ اين جواب و سوال خود معرف دين و
که پسا�رت در  جايش از حقوق ز�ان از �ظر اسالم را در باره  خشو�ت خا�گي که علل و اسباب بيشماري ميتوا�د داشته باشد  .

  .خباطر کمک به خا�واده ها مي پردازيم

  :مشکالت زن و مرد در جامه افغا�ي
. ريشه ها و عوامل خمتلف دارد )جنوب(اير کشور هاي تا جائيکه مالحظه ميشود ، مشکالت زن و مرد در افغا�ستان و س

بطورمثال آن خا�واده هاي که از دا�ش و فرهنگ ، غين برخوردار هستند و ز�دگي شان معموًال در شهر ها سپري مي  شده 
ل ها که اين �وع فامي. است توا�سته ا�د هر دو جنس مردان و با�وان از ز�دگي خوب و رشد فکري عاليرت برخوردار باشند 
خا�واده هاي مربوط : تعداد شان حيت در شهر ها هم  زياد �يست مسري ز�دگي را بدون دهلره و تکليف ادامه ميدهند ما�ند 

  حکوميت  ،خا�واده هاي روشن فکر و حتصيل کرده ها ، علما ، جتارو آیهبه ، اشراف و اعيان ، فاميل هاي مربوط به مامورين بلند پ
 در بني متدهناي خمتلف در رفت و آمد هستند يک تعداد  صاحبان امالکات وسيع که بنام خان  و زمني دار ياد اشخاصي که زياده تر

ميشو�دو از افکار عالی برخوردار �یستند ، باوجوديکه از مواهب اقتصادي  هبرتي برخوردار هستند اما با وجود آن دراين 
 ومعموآل دراين �وع خا�واده ها ز�ان  بار متام مسئوليتهاي خا�واده بزرگ را با خا�واده ها با ز�ان رفتار شايسته اي صورت منيگريد

 که ،ر�ج و مشقت توان فرسا وبي پايان بدوش دار�د که معموآل دراين  بافت از فاميلها خشو�ت هم عليه ز�ان صورت ميگريد 
ائيکه رفتار درست و عادال�ه با ز�ان  صورت دراين  �وع خا�واده ها از اجن. زيادتر آن خشو�ت ز�ان توسط خود ز�ان ميباشد
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منيگريد ،ز�ان به ا�واع و اقسام امراض ا�تا�ي که از اثر متاس با حيوا�ات و سوء �ظافت وکار توا�فرسا، پيدا ميشود مبتال ميباشند 
ته شود، سطوح قابل ياد آوري است که اگر يک امار گريي از �ظام  اجتماعي مردم در کشور گرف. ، خمصوصآ توبر کلوز 

ويل چيزي که زياد حايز امهيت است تشنج  ز�ان عليه ز�ان ميباشد که . ز�دگي هاي متفاوتي به مشاهده خواهد رسید 
 به اشکال ، خشو يا مادر شوهر ،  ؛معيان پيدا ميکند تقريبًا هفتاد در صد خشو�ات عليه ز�ان توسط خود شان  اعمال ميشود و

  . ، خاله و غريه �نو يا ، خواهرشوهر ، عمه 
  داراي �ظام  زن ساالري بوده ،جت ها یا جوگیهاجت ها ياد ميشو�ديک تعداد از فاميلهاي کوچي و سيار وجود دار�د که بنامَ 

،قسمیکه دیده   سوگند ياد ميکند که ازين پس  شوهر خود را تامني ميکند،مبجرديکه دخرتي از اين خا�واده ها به شوهر در آيد
ت ها در منطق مشالی کشور بنام  جوگیها و در سائر مناطق بنام شیخ حممدی و قوال یاد میگرد�د که این اقوام میشود این ج

  . گردیده ا�داکن�یز اکثرًا دوره گرد بوده و بعضًا س
ست بعضي از خا�واده هاي خنبه هم يافت ميشو�د که مشاري از با�وان شان تا مراحل  وزارت ، عضو يت پارملا ن و يا ريا

اينها استثنا از خا�واده هاي ساکن در . هاي عمده دوليت و پست هاي بلند و يا استاد دا�شگاه و تاجر و جها�گرد هستند 
کشور و مستثين از ز�ان  ديگر �يستند ، فقط به خا�واده هائي تعلق داشته ا�د که از �قطه �ظر دا�ش شهري و رشد اقتصادي 

  .دراين �وع خا�واده ها �ه تنها با�وان بلکه مردان �يزداراي مهني خصوصيات ميباشند.  برسا�ند توا�سته ا�د  خود را در مدارج باال
  :اصالت زن از �گاه ادب �فس
  : دل سرشار از یک منشی که بگو�ه فطری �صیب افراد میشود  وادب �فس حمصول سجایای  �یک

  28سر دهد و تن �دهد در فساد/ زن که خدایش ادب �فس داد 
تا�ه آن خا�واده هاي که زير خط فقر ز�دگي ميکنند و از هيچ �وع موهبت ز�دگي و حقوق بر خوردار �يستند،  زن و اما بدخب

مرد را و�ه  �ه جامعه حق در این گو�ه حاالت خط فقر است ،زیر قرار دار�د  که  و ر�جمرد در يک خط ز�دگي پر از مصیبت
 ثلث �فوس کشور را تشکيل بدخبتا�ه تعداد اين گروه از خا�واده ها اضافه تر از دو خا�واده ها در �ظر دار�د که  هم حق زن را در

                                                 
  1 به حوالت  علی اکبر دهخدا ،  لغت نامه ،جلد 6 پوهنمل دکتر  عبدالغنی برزين مهر، کليات مسائل ادبی، ص ،-38
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 و هزاران ضرورت ديگر ز�دگي هبره اي �دار�د ، ، مسکن از �عمت سواد ، غذاي کايف و آب آشاميد�ي ؛ اینها ميدهند 
 هم از کدام مرجعي صورت شيوع امراض گو�اگون زن و مرد واطفال شان را  بکام مرگ ميکشا�د ، اگر کدام کمکي
حيت سازماهناي که داد از . بگريد  موقيت و گذرا است که در ز�دگي فالکت بار اين مردم کدام تأثريي منيگذارد 

 چرا که اهنا در کوهها ، واديهاي خشک در حمالت کثيف و ختريب شده شهر ها  و زاغه ها ،در منی یابنبشر ميز�ند اهنا را دحقوق  
فقط  ، فقر هر روز با زجنري هاي خبيثه خود دست و پاهاي اهنا را ميبندد و هرگز در ز�گي اهنا جز . ز�دگي ميکنند 

فقر و بازهم فقر چيز ديگري مبشاهده منريسد و اين فقر و �يسيت است که واقعأ به اين خا�وار ها خشو�ت ميکند و سروري 
  .دارد وحتی   از يک �سل به �سل ديگر به ارث مريسد

ا اين است که هر هناديکه ميخواهد خمصوصأ در افغا�ستان در بني  فاميلها تشنج زدايي بکند فقط  وضع اقتصاد آهنا را توقع م
سامان دهدو هبرت بسازد، اگر وخامتی یا خشو�تی هم که معموًال سر میز�د �اشی از فقر ، بی دا�شی که آهنم میراث شوم فقر 

 مدرسه و براي خا�وادۀ شان آشيا�ه و براي شکم هاي گرسنه شان  غذا و برای است ،رخ میدهد ، اگر  براي اطفال شان 
که ياد آوري اين موضوع مارا بياد کور ، کايل دودي حکومتهاي خلق و پرچم که در  بيداد گري ( تن برهنه شان لباس هتيه بدار�د

ريي در شيوه ز�دگي ز�ان و مردان رو منا ، در آن صورت است که در �سل بعدي تغ) از هيچ رژميي کمرت �بود�د مي ا�دازد
  .ميشود

  :رابطه قا�ون اساسي در مورد خشو�ت 
قسميکه در فصل وجايب اتباع در فوق تذکر رفت خوشبختا�ه قا�ون اساسي کشور با صراحت و جديت  خشو�ت را رد منوده 

ن مورد احرتام قرار گرفته از تعرض آن  و کرامت سييت حتقق يافته ا�ساتاکيد بر آن دارد تا کليه آزاديهاي فردي ، اجتماعي و جن
و ظلم و جتاوز و ختطي از قا�ون جرم مشرده شده است که به مرتکبني مطابق به احکام قا�ون جزا تعني  گرديده . مصئون باشند

  .است
 مورد خشو�ت  مادر مبحث آينده در.آرزو داريم ملت ما شاهد روزي باشند که هيچ �وع خشو�ت از هيچ مرجعي صورت �بندد

  .خا�گي حرفهايي خواهيم داشت
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ر  باره خشو�ت خا�گي   د�ظر اسالم 

  :رهنماي کمک  به خا�واده هـــــا 
بطور  سنيت در  فرهنگهاي  مسلما�ان بکار �رفته ، " خشو�ت خا�گي"گرچه اين اصطالح خاص :  خشو�ت خا�گي«

سلمان تا حدودي ا�کار شده است ، قرآن مفهوم خشو�ت واز حلاظ  تارخيي  وجود   پديده  خشو�ت خا�گي  در جوامع  م
خا�گي را  حتت لواي ظلم معني  کرده و سطح خا�واده،ظلم   به عنوان عمل که �اقض مرز هاي خاص تعني  شده  از سوي   

گروه بنديهاي . جهت  حفاظت   از حقوق   فرز�دان و مهسران است ،تعريف شده است  )  237 ـ2/227قران(خداو�د 
بويژه مما�عت از ازدواج زن با کسي (مومي ظلم خا�گي که در قرآن به آن اشاره     شده  شامل جتاوز، خطا کاري ،رفتار خشن ع

عنوان "عبارات عربي که در قرآن براي اين گروه بنديها بکار برده شده،«.و ايراد  ضرب و جرح ميباشد)  که او را ارضا ميکند
اخطار شده که به هيچ وجه از قدرت خود به ) شوهران، پدران، يا برادران و سر پرستان (به مردان » است" ، عضل و درار

به اهنا گوشزد شده که اگر دست به چنني .عنوان سرپرست خا�واده براي صدمه زدن يا بد رفتاري با ز�ان استفاده �کننـــد
ئول خواهند بود  و براي ستم کاران  جمازات شديد در کاري بز�ند، هنايتأ خبود شان صدمه زده ا�د چرا که در برابر  خداو�د مس

به هنگام اختالف و�ا سازگاري ، بر پريوي از وجدان خدا آگاه در تصميم گرييها بار ها و بار ها . �ظر گرفته شده 
ه  از قوا�ني براي جزئيات ـــ بيشرت  در مورد جدائي ، طالق سازش و جمازات براي متخلفان  و پاداش براي اهنا ک.(تکرار شده

اين ياد آوريها بر رابطه  بني هر فرد  با خداو�د و بر ترين   آن �سبت به .)  مراجعه کنيد2 ــ 1 : 65خداو�د  پريوي ميکنند  به قرآن 
  .رابطه مهسران يا هر رابطه ا�سا�ي ديگر ، تأکيد ميکند

  :حل اختالفات 
بزرگرتين : حل اختالفات خا�وادگي يک فرمول ارائه کرده است حيت هبرتين روابط هم دچار  مشکالت ميشو�د ،قرآن براي 
مراحلي که در آيه   ذيل  آمده چگو�گي برخورد با مشکل و جلو . هتديد  بر سر راه دوام ازدواج ، خيا�ت در ز�ا شوئي است

صياتي  خاص عطا ناخته شده ا�د  و خدا به آ�ان خصوشمردان مسئول ـ ز�ان ."گريي از بزرگرت شدن آ�را توضيح ميدهد
ز�ان پرهيزگار با خوشروئي اين �ظام را ميپذير�د ، زيرا اين فرمان خداست و در غياب . کرده و اهنا را �ان آور قرار داده  است 
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اگر به جتربه پي برديد که ز�ان سر کشي ميکنند ، اول با آهنا صحبت .شوهران شان  آبرو و حيثيت اهنا  را حفظ ميکنند 
  ا�گيزه هاي منفي  به کاربريد(توا�يد کنيد ، سپس مي

اگر آهنا ـ " ترمجه ايه اين است که«آهنا را بز�يد) به عنوان آخرين چاره(از اهنا در بسرت دوري کنيد ، بعد ميتوا�يد   )ما�ند
 شوهر به عنوان سر پرست.بايد توجه کرد که اطاعت در اينجا  به معين اطاعت از خداو�د است " . دوباره مطيع شد�د

براي «خا�واده ، مسئول تشويق اهنا  به اطاعت از خداو�د است مهان طوري که خودش هم بايد  مطيع پروردگار باشد
 : Marital Descordلندن از ا�تشارات.حبث  وجتزيه و حتليل کامل  اين مطلب به ابو سليمان ، عبداحلميد 

recapturing the Full Islamic  Spirit o .(2003) Human Dignity  بني املللي 
خداست  تعايل بلند .ه �داريد  عليه اهنا ستم کنيدز مشا اطاعت کنند ، مشا اجااگر از»  .تفکر اسالمي مراجه کنيد

ي از خدا برتسد داوري از خا�واده مرد و داوري از خا�واده زن تعني کنيد ؛اگرتصميم به آشيت زوجاگر . مرتبه 
ترمجه اسد         حممد « ) خداست دا�اي  مطلق .  تا به يکديگر باز گرد�د بگري�د ، خدا به اهنا کمک خواهد کرد

،جنبه هاي خمتلف اين آيه ، باعث اجياد حبث هاي  بسياري بني مسلما�ان  شده  و عاملان اسالمي تفاسري 1380
ه ، حممد اسد مرتجم ، يآدراين .ارائه  کرده ا�د ]  ل آيه�زو زمان[گو�اگو�ي بر اساس  زمينه هاي تأرخيي و فرهنگي 

توضيح داده و متذکر ميشود  ديده �شده که " را به عنوان �قص عمدي و مداوم تعهدات ز�ا شوئي از سوي زن" سوء �يت"کلمه 
تصريح که تنها وقيت بايد متوصل به کتک شد که زن :هيچ وقت ز�ريا کتک زده باشد ، و اينکه او ) صلي ا ( حضرت حممد

 توافق عاملان مسلمان."غري اخالقي شده باشد و کتک زدن  بايد طوري باشد  که باعث درد  �شود بوضوح مرتکب کار 
يه به مفهوم واقعي کلمه کتک زدن ز�ان بوده ، کار مناد ین و وسيله اي که با آن  کتک زده ميشده  به آدار�د که اگر قصد از اين 

باشد قابل ر�د  که هيچگو�ه آثار يا جراحيت به هر ا�دازه ايکه مهگان  امجاع دا. �رمي يک دستمال  کاغذي  بوده  است 
وهش گران معاصر ، اين آيه را در چار چوب کلي قرآن  جتزيه و حتليل کرده  و به اين �تيجه رسيده که ژيکي ازپ.قبول �يست

  . مستفاد منيشود  بلکه منظور جدائي شوهر از زن است" زدن"معين 
اگرچه خوا �دن اين آيه  در متاميت منت قرآن . مردا�ي است که کتک زدن ز�ان خود را توجيه مي کننديه اغلبأ مورد استفادهآاين 

يکي از حقوق دا�ان معروف معاصر اسالمي ، داکرت طاها جابرآل الوا�ي . مهم است ) صلي ا (و منو�ه عيين  آن حضرت حممد 



 40

اهداف .ن آيات ، هدف از ازدواج را مورد مالحظه قرار ميدهد توضيح داده است که قضات براي صدور حکم  با استفاده ازي
طر وتوازن ، اجياد روابط و شبکه هاي خا�وادگي  و اکلي ازدواج شامل  حتقق  شرايطي است که براي ز�دگي با آرامش  خ

�بايد " کتک زدن مهسر" ينددکرت الوا�ي  اظهارعقيده ميکند  که درجوامع مدرن امروزي ، مرحله سوم آن فرآ. زاد و ولد الزم  است
ايشان �ظر خود را بر اساس  قا�و�ي .بکار برده شود ، چرا که شرايط جامعه امروزي  با آن  زمان که قرآن �ازل شد متفاوت است 

 ا�د �زديکان  پيامـرب  و سايرحـوزه هاي قوا�ني که صدور احکام با توجه به شرايط خاص وعوامل هر موضوع اجنام ميشود،  بنا هناده
تاکيد بر روح  آيه است که مها�ا » .طاهاجابر ال الوا�ي، رئيس مدرسه  عايل علوم اجتماعي اسالمي ، ليزبورگ،ورجينيا«.

درد�ياي امروزي ، کتک زدن  زن مطمئنأ  باعث ختريب کلي  . حمافظت از هنادخا�واده از هتديدي جدي �سبت به بقايش است
  .مهان چيزي که اين سعي در حفظ آن دارد" هناد خا�واده  ميشود يعين دقيقأ 

جدي را تشکيل  به عنوان منو�ه اي که چگو�گي برخورد بااين مشکالت) صلي ا ( تفکر برز�دگي حضرت حممد 
ايشان معروف بود�د  که هيچگاه  زن يا  کودکي را کتک �زده است  و بشدت خمالف . ميدهد ، بسيار آگاهي دهنده است

آيا هيچ يک از " به اشاره به مردا�ي که درمنزل خشو�ت  بکار ميرب�د ، پيغمرب مي فرمايند ، .  از خشو�ت بود با هر گو�ه استفاده
: " او مهچنني  ميگويد) خباري و مسلم " (مشا  ميتوا�دز�ش را مهچون برده کتک بز�د و سپس شب با  او مهبسرت  شود؟

بنا به توصيف مهسرش ،  پيامرب مردي بود  که ) �قل از اسد حممد (.را کتک �ز�يد) پريوان زن(هيچگاه کنيز هاي خداو�د 
  .تعاليم قرآن را  در شخصيت و سريت درو�ي کرده بود

پيامربخود بار ها  در موارد خمتلف  درشرايطي قرار گرفته بود که ميتوا�ست ز�ا�ش را کتک بز�دويل ترجيع داد که تفاسريحتت 
اوقات مهسران  ايشان  مشکالت  بسياري اجياد ميکرد�د و از سر حسادت  با ساير ز�ان ، بر برخي . الفظي ايات را به کار بربد 
ز�اي حمسنه در قوا�ني .( حيت یکبار مهسرش عايشه ، بداشنت ز�اي حمسنه با برخي افراد متهم شد.عليه آن حضرت  ميکرد�د

در هيچيک از اين . حماکمه قا�و�ي فراهم ميکندادعاي ز�اي حمسنه زمينه را براي .اسالمي  يکي از گناهان سخت ميباشد
وقتيکه ز�ان ايشان شکايت ميکرد�د، فرصتهاي خمتلفي در اختيار . شرايط �ه دست به روي کس بلند کرد و�ه صدايش باال رفت

) رت قرآن بشا( شان قرار ميداد ، اوبه عايشه اجازه داد تا يک ماه در خا�ه پدرش اقامت کند تا زما�يکه بيگناهي اش بتوسط
  .ثابت شد
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بايد از طريق  کار برد  اسلوب و  روش هاي ارتباطي  و حل  مشکل ، ساير مسائلي را که باعث اختالف ميشود ، حل 
اگر زوجي قادر به حل مسائل شان  به تنهائي  �باشند، توصيه شده است  که هر يک از زوجني يک امني را براي داوري . کرد

عالوه بر داوري  با وساطت با . رمنبع قابل دسرتسيکه ممکن است  حبل مشکل کمک کند، استفاده کردبايد از ه. ا�تخاب منايند
در صورتيکه هيچ  تالشي  براي حل .  استفاده ازاعضاي خا�واده ، از کالسهاي  مشاوره و مديريت خشم هم بايد استفاده  کرد 

  .د توجه قرار دادمشکل به �تيجه �رسد، طالق را ميتوان بعنوان يک گزينه مور

  راه حل صلح آميز: طالق
طالق در اسالم  بعنوان آخرين  راه حل، وقتيکه متامي ساير تالشها جهت حل مشکل  به �تيجه �رسد، جماز دا�سته شده است 

معين طالق .طالق حتت شرايط بسيار گسرتده  جمازاست، ويل خمصوصأ زما�ي پذيرفتين است که خشو�يت بکار رفته باشد 
هريک از زوجني ميتوا�ند درخواست طالق کنند ويل .  اياالت  متحده است ، فرق ميکند  غرب واسالم به  آ�چه که  درقوا�نيدر 

بايد توجه داشت که . مراحل آن بسته به اينکه کداميک خواستار آن هستند، ويل شرايطي که  طالق را احاطه کرده ، فرق ميکند
  .خي رهربان  ممکن است در مورد مسئله طالق از سايرين حمافظه کار تر باشندمکاتب فکري خمتلفي وجود دارد و بر

در آجنا  تاکيد شده که حق مهسر و فرز�دان  »  بنام طالق 65سوره «قرآن يک فصل کامل به جزئيات طالق  اختصاص داده 
ول تضييع  حقوق ديگري ميدا�د بلکه قرآن �ه تنها هر يک از زوجني را مسئ. ب تضييع ميشود لرعايت شود، چرا که حق ا�ان اغ

بسياري از  جوامع  عليه « .به کل جامعه  اخطار ميکند   در    صورتيکه از اين حقوق محايت �شود ، جمازات خواهد شد 
فرماهناي  پرور دگار خود و رسوالن  او سر کشي  کرد�د در �تيجه ما شديدأ به حساب آهنا  رسيدگي کرديم و با جمازاتي   

گرچه ممکن است به حسابات طرفني  لطمه  خورده  باشد، ويل      قرآن توصه  » 65:8.�اک اهنا را به کيفر رسا�ديمهول 
ميکند  در تصميم گريي با ديده رمحت و خبشندگي �گاه کنند واهنا را تشويق  ميکندکه خاطرات خوش مشرتک را بياد 

به عنوان مثال ، اعالم  . ي بايدحتت شرايط خاصي صورت بگريد اگر شوهر خواستار طالق باشد ، اعالم رمس. بياور�د 
زوجني مي  بايست  به  تعامالت عادي خود  به  استثناي  روابط      . رمسي  طالق ، زن بايد  مدت سه ماه در خا�ه خود باقي مبا�د 

شوهر منيتوا�د هدايايي را که به . ميشوداين دوره زما�ي  بدون سازش  به  پايان  برسد ، مراحل طالق کامل. جنسي ادامه دهند 
  .زن داده  پس بگريد  و مهچنان  مسئول  تأمني زن و فرز�دا�ش خواهد بود
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در صو رتيکه بدون بروز خشو�ت  يا . زن �يز ميتوا�د  در خواست طالق بنمايد ، خواه داراي ا�گيزه منصفا�ه اي باشد يا خري                      
مهسريکي از .واستار طالق  باشد ، بايد از حق  خودبراي �گهداشنت هدايا  شامل مهريه ، چشم پوشي کند بد رفتاري  زن  خ

�زديکان پيامرب به دليل آ�که حتمل ز�دگي با شوهرش را �داشت،خواستارجاري شدن صيغه طالق شد ويل درعني حال هيچ 
رد که باغي را که شوهرش باو داده     پس بدهد  و به شوهر پيامرب به زن حکم ک. ا�تقاداز شخصيت و دينداري او �يز �داشت 
  )  کتاب طالق 4867خباري مشاره . (دستور داد  تا آ�را قبول کندو طالقش بدهد

اول . در صدرتيکه  ز�ي مورد سوء استفاده  يا بد رفتاري  قرار گرفته باشد ، او بايد  مراحل چندي را طي کند 
شاوره  ترتيب داد  مبنظور هببود اوضاع  بايد جلسات  م.  از کسي  خبواهد که او را �صيحت کند بايد شوهرش را �صيحت کند  يا

 آموزشی جهت کمک به با�وان و کسا�یکه حقوق با�وان را حقیقتًا در مورد خشو�ت علیه با�وان  دیده با�ی و  بر�امه هایيا در 
   اگر وجود داشته باشد)باهنای حقوق مد�ی در شهر ها و روستا هااجنمنهای آموزش و پرورش با�وان و دیده (ارزیابی میکنند 

اگر ز�ي از :" مي فرمايدنقرآ.ا�گاه زن ميتوا�د طالق بگريداگر متام تالشها بي �تيجه ما�د ، . مراجعه و شرکت کنند
 صورتيکه بني خود سازشي شوهرش بيم خشو�ت بربد  يا بيم داشته باشد که شوهرش او را ترک  کند بر ا�ان  سرز�شي  �يست  در

، خداو�د  از در هاي خبشش و )بايد جدا شو�د،(ويل اگر به توافق �رسند ...دوستا�ه برقرارکنند واين سازش هبرتين است
  ) 2 :130 ـ 128." (سخاوت  خود  براي مهه  فراوا�ي تأمني ميکند ، چرا که پروردگار حمافظ مردمان و هم اوست دا�ا

  :اگاهي از بد رفتاري
هنايتأ  جامعه بايد از اعمال کسي که بد رفتاري ميکند  آگاهي يابد  تا جلو بد رفتاري او را  در روابط آينده اش بگريد 

  .به ز�ي بنام آمسه ، توصيه کرد  با مرد شناخته شده   اي چرا که او به کتک زدن ز�ان معروف بود ازدواج �کند" صلي ا " پيامرب.
  :�تيجه طالق�تايج حاالت روا�ي در 

موضوع خبشايش با وجدان خدا جو  .حالت روا�ي کسا�يکه  از طالق ضربه خورده ا�د  در قرآن شرح داده شده                 
اسرتاتيژيهاي که  منجر به  خبشايش ميشو�د شامل مترکز به جا�يب مثبيت ميشو�د  .گره خورده و به التيام پذيري کمک ميکند 

 وجود  داشته و اين از تسلط  احساس تنفر  وعصبا�يت  برفرد جلوه گري کرده ، عصبا�يت    فرد را که   در رابطه  قبلي
به عالوه ، آگاهي  از اينکه . براي اجتناب ازارتکاب عملي �ا روا کنرتول ميکند و باعث افزايش دعا و �يايش ميشود



 43

 قرار   ميکند باعث تسهيل  رو�د  خبشايش شده  وهر پروردگار برمتام اتفاقات  آگاه است واوست که هنايتأ عد ل را بر
علي رغم  جماز بودن طالق ، در بسياري فرهنگها که مسلما�ان غالب .گو�ه  ا�گيزه ا�تقام جوئي را کاهش ميدهد

هستند ، ما�ند  فرهنگ     خاور ميا�ه ،برز�ان مطلقه داغ �نگ زده ميشود ، حيت اگرتوسط شوهرا�شان مورد بد رفتاري 
اين ز�ان مهچنني ممکن است در کسب  اجازه طالق  از دادگاه  با مشکل مواجه شو�د  قوا�ني . رار گرفته باشند ق

بعضي کشور ها ز�ان را ازحقوق شان بعنوان يک مسلمان حمروم ميکند ؛اين کشور ها قوا�ني اسالمي را بکار منيبند�د ، چرا 
ه اي که  �ز�ان در اين کشور ها  به هنگام تصميم گريي در ترک خا. که اغلب در تناقض با تعاليم قرآن عمل مي  کنند

در اين شرايط درک . گري�د يابا باقي ما�دن درآن ، اغلب دچارکشمکش بسيارميشو�دمیمورد تعدي  قرار 
شود ، فشارفرهنگي بر رو�د تصميم گريي  قربا�ي درعني حاليکه جماز بودن طالق از �ظر دين به او  ياد آوري مي       

اخنت سمرتبط .ز�ا�ي که از اين کشور ها مي آيند  شديدأ با احساس گناه  و شرم در کشاکش هستند . بسيار مهم است
مشورت  با رهرب ديين در جامعه .ميتوا�د رو�د  اين جتربه را  تسهيل کند د   هستناين ز�ان  به جوامع مذهيب  که حاميان  خوبي 

  .کمک مي کند تا دستور العمل هاي قرآن را  در مورد طالق  را هبرت درک کند هم به مددکار و هم به قربا�ي  
  

  :حضا�ت فرز�دان
اگرچه .ضا�ت   فرز�دان  با  کدام يک از والدين بايد باشد ح است  که در صورت  وقوع  طالق ، در قرآن تصريح  �شده 

) صلي ا (در مورد بسياري  والدين از پيامرب  .  براي اين مسئله رهنمود وجود دارد) صلي ا (درسنت حضرت حممد 
کسيکه  : " ايشان  در يکي از موارد  چنني مي فرمايند. ميخواستند  که  اختالف  اهنا را بر سر  حضا�ت فرز�دان  حل کند 

ز�د اجازه ميداد که در ساير موارد ، او به فر."مادري را ازفرز�دش  جدا کند ، خداو�د در روز قضا اورا  از عزيزش جدا ميکند 
 .   �قل از  روالد، ا�ا صويف    «." بني والدي   يکي را براي ز�دگي ا�تخواب کند

.230 – 232 pages Women in Islam: the western Experince2001  
ا�ت از بطور کلي ،حض.در عقايد مکاتب فکري  خمتلف مسلما�ان  در مورد حضا�ت از فرز�دان  اختالفات عمداي وجود دارد 

مرحله اول در مورد فرز�دان بسيار جوان است  ؛ اغلب  عاملان توافق دار�د  که در اين مرحله .فرز�د به دو مرحله تقسيم شده 
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در طي مرحله دوم  ، اغلب مکاتب فکري توصيه ميکنند  که  پسران بعد ازسن هفت تا �ه  .فرز�د بايد  که با  مادر مبا�د 
منطقي که بر اين قضيه حاکم است آن است که .کنند ؛در حاليکه دخرتان بايد پيش مادرمبا�ند سالگي  با پدر     ز�دگي 

تفاوت . فرز�دان براي اينکه  داراي الگو باشند و بطور مناسب اجتماعي شو�د  بايد با والدين مهجنس خود ز�دگي کنند 
نکه ايا مترکز اهنا  در تعني حق حضا�ت  اساسأ بر احکام صادره  بني مکتب فکري عمده منعکس کننده  جايگاه آهناست  و اي

رفاه فرز�د درمقابل رفاه مادر است  يا خري  صرف �ظر از اين،به والدين توصيه شده اجازه �دهند اختالفات آهنا بر روي فرز�د  
راي  گرفنت ا�تقام  از والدين بايد از در گريکردن  فرز�دان  در اختالفات  خود  پرهيز کرده  و از  اهنا  ب.تأثري بگذارد

  .يکديگر استفاده �کنند
  ابـــزار الزم  براي مدد کاران 
کسا�يکه براي جلو گريي از خشو�ت خا�گي آموزش ديده  ا�د ، بايد  با چرخ  خا�گي   براي جلو گريي خشو�ت

، مشوره دهندگان اجنمن یا هناد های که اللواسطه وظیفه احیای حقوق طرفین را دار�د از قبیل حماکم کنرتول و  قدرت 
   بصورت حتم آشنا باشند تا �تايج مفيده ازکاربرد هاي شان های اجتماعی که خمالف قوا�ین کشور عمل �کرده باشند

خايل از مفاد خنواهد ) در صنف حقوق (حاصل شده بتوا�د که اگر اين خمتص   گنجايش داشته باشد  به تشريح آن 
به منظور درک ديناميک  خشو�ت خا�گي  بکار مريود ) خشو�ت(ه قربا�يان و مرتکبني اين چرخ  اغلب براي   کمک ب.بود

خوشبختا�ه در کشور ما این اجنمن های یاری دهنده منطقوی (ذيأل  در باره دور مناي  اسالمي  پره هاي چرخ حبث ميشود .
ه �باشند میتوا�ند کمک و یاری دهنده در هر واحد اداری حکومتی و جود دارد که اگر اعضای آن اجنمن ها به فساد الود

اين دور منا براي  تسهيل پذيرش و درک اينکه چگو�ه  ا�واع بد رفتاريهاي ذکر  شده  در .مبوقع  برای خا�واده  ها خواهند بود
لمان  به بسياري از ز�ان مس. چرخ کامأل در اسالم و بنا بر اين براي خدا غري قابل قبول هستند، براي مدد کاران مفيد است 

دليل ذهنيتهاي فرهنگي مبين براينکه شوهران شان  به دليل جايگاهي که به عنوان سرپرست در خا�واده دار�د با اهنا 
از اين رو ، اين ز�ان مايل �يستند  براي پايان دادن به بد رفتاري اقدامي منايند، چرا . بد رفتاري کنند ، در کشمکش هستند 

اطاعت از شوهر  يا اقداميکه باعث برمهزدن  ابـــزار الزم  براي مدد کاران براي جلگريي که  خداو�د به دليل  عدم  
خا�گي  کسا�يکه براي جلو گريي از خشو�ت خا�گي آموزش ديده  ا�د ، بايد  با چرخ  کنرتول و  قدرت      خشو�ت
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اگر اين خمتص   گنجايش داشته بصورت حتم آشنا باشند تا �تايج مفيده ازکاربرد هاي شان حاصل شده بتوا�د که 
اين چرخ  اغلب براي   کمک به قربا�يان و مرتکبني .خايل از مفاد خنواهد بود) در صنف حقوق (باشد  به تشريح آن 

ذيأل  در باره دور مناي  اسالمي  پره هاي چرخ حبث .به منظور درک ديناميک  خشو�ت خا�گي بکار مريود ) خشو�ت(
 درک اينکه چگو�ه  ا�واع بد رفتاريهاي ذکر  شده  در چرخ کامأل در اسالم و بنا دني  تسهيل پذيرشاين دور منا برا .ميشود

بسياري از ز�ان مسلمان  به دليل ذهنيتهاي . خدا غري قابل قبول هستند، براي مدد کاران مفيد است  بر اين براي
هنا بد رفتاري کنند آدر خا�واده دار�د با پرستفرهنگي مبين براينکه شوهران شان  به دليل جايگاهي که به عنوان سر

بد رفتاري اقدامي منايند، چرا که  خداو�د به  از اين رو ، اين ز�ان مايل �يستند  براي پايان دادن به. ، در کشمکش هستند 
ا�ي شود ت ، از دست آهنا عصبسزدن  ساختار هناد خا�واده شده ارمهبطاعت از شوهر  يا اقداميکه باعث دليل  عدم  ا

 البته ، مرتکبني بد رفتاري بااستفاده  از اين ترسها  و باور ها  بعنوان شکلي از بد رفتاري روا�ي ، وضعيت کنو�ي را حفظ
  . ميکنند

  دور منای اسالمی: چرخ کنرتول و قدرت

  ارعاب 
 باعث ایجاد وحشت در یکی به توجه به اینکه آرامش خاطر یکی  از شاخه های ضروری ازدواج اسالمی است ،رفتار هائی که

�قدر  رو به زوال گذاشته شده که به �قطه طالق  �زدیک شده ، آحتی موقعیکه  رابطه ای .بول است ین شود  غیر قابل قزوجاز 
مدت سه ماه جدائی (اگر ز�ان را طالق دهید ، هنگامیکه عده . " قرآن  ا�تقام جوئی از زوجین را هبر حنوی منع کرده است 

گی کنند ، یا بگذارید بپایان رسد ، باید به اهنا اجازه دهید  در مهان خا�ه دوستا�ه ز�د) سه عادت ماها�ه (هنا به ا) از زن
هر کس این کار را بکند  به �فس . برای ا�تقام جویی ، اهنا را جمبور �کنید تا برخالف میل شان مبا�ند. ا را ترک منایند دوستا�ه آجن

جبای این قرآن  زوجین را رهنمائی میکندکه جوا�ب مثبت جتاربی را که در کنار ) 2/231قرآن ...(خویش ستم میکند 
یکدیگر داشته ا�د خباطر بیآور�د ، و رابطه مشرتک شان  را با احرتام گذاشنت  به یکدیگر و رفتار منصفا�ه ؛ کرامی 

... " ذار�د  دوستا�ه اجنا را ترک منایدشوهران باید یا با متام ز�ان شان عادال�ه رفتار کنند ، یا بگ" .... دار�د
)229/2.(  
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  بدرفتاری احساسی
 مراقب رفتار خود با دیگران بوده  و اهنا را �رجنا�ده  و به  تارش شدها، به مسلما�ان سف) صلی ا (در قرآن کریم  و تعالیم پیامرب 

 متسخر آهنا  یا بی احرتامی هبر طریقی بشدت منع کرده اسالم پیروان خود را  از دشنام دادن  به دیگران ،. ایشان توهین  �کند 
و �باید . ای کسا�یکه ایمان آورده اید ،هیچ مردمی �باید مردم دیگر را مسخره کند ، برای اینکه شاید اهنا  هبرت از آ�ان باشند."
سیدن به ایمان ، پلیدی حقیقتًا بازگشت به شرارت بعد از ر.  یکدیگر را مسخره کنیددیگر را دست بیا�دازید ، یا یک

عالوه بر این ، قرآن هوشدار میدهد که داشنت سوء ) 49/11. (هرکس پس از این توبه �کند ، اینان ستمکاران هستند. است 
ای کسا�یکه ."ظن �سبت به یکدیگر  منجر به ارتکاب گناها�ی  چون جاسوسی و غیبت میشود و باید از آن پرهیز کرد

جاسوسی یکدیگر را .ه سوء ظنی  اجتناب کنید ، که حتی کوچکرتین  سوئظن گناه است ایمان دارید ، از هر گو�
�کنید، پشت سر یکدیگر  بد گویی �کنید؛ این به زشتی  خوردن گوشت مرده  برادر تان  است ، مشا مسلمًا ازاین کار 

می فرماید ) صلم (حضرت حممد ) 12/49." (خدا آمرز�ده است ، مهربان ترین. خدا را در �ظر داشته باشید . �فرت دارید 
     1850     مشاره27ترمذی ؛ کتاب ."آهنا �باید بیکدیگر خیا�ت و یا اها�ت کنند. هستند) خواهر ( مسلمان برادر و" ،

  ا�زوا
یت هر مسلمان مسئول. اسالم بر روابط خا�وادگی و اجتماعی تأکید کرده  و ارتباط با دیگران را �یاز اولیه ا�ساها میدا�د

قرآن رفتار خوب با دیگران را  مهسان .دارد که باخویشاو�دان، مهسایگان و سایرین درجا معه رواط حسنه برقرار کند 
والدین  هیچ چیز را باو شرکت �دهید ،باید -مشا باید فقط خدارا پرستش کنید: " پرستش خداو�دمشرده است 

بیگا�ه ،مهکار �زدیک ، مسافر غریب و خدمتگاران تان را در �ظر  آیه خویشاو�د ، مهسآیه مهس،،خویشاو�دان، یتیمان فقرا
  )36/4...(داشته باشید

الیم اسالم تعدر حقیقت ، اغلب، . وم کندهیچکس حق �دارد فرد دیگری را از فرصت داشنت اجتماعی حمر
ی و گروهی است بسیاری از اشکال پرستش بصورت مهگا�. یت و �ظر بر تعامالت مردم است آدارای مفاد ارتباطی  

ر یکدیگر بر گذار و از ابعنوان مثال ، مسلما�ان تشویق شده ا�د که در کار های اجتماعی  شرکت ، جشنها را  در کن.
مایل �بود�د مهسر شان در خا�ه تنها ) صلم(از آجنائیکه پیامرب . بیکاران عیادت کنند و در موقع سختی  حامی یکدیگر باشند 
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�قل شده از ابوشقا، حتریر املرعی، .( هم  دعوت شام را  رد کرد�د  تا باالخره مهسر شان هم دعوت شدمبا�د ، چند بار پشت سر
   306جلد اول ، ص 

  کاربرد سرز�ش
هرکس مرتکب "قرآن میگوید، .هر فردی مسئول اعمال خویش است و منیتوا�د دیگران را خباطر اشتباهاتش سرز�ش کند 

در ) 112/4."(ناهی �سبت دهد، مرتکب کفر و گناهی بزرگ شده است گناهی شود ، سپس آ�را به شخص بیگ
هیچ �فسی گناهان �فس "قرآن میفرماید ، .روز قضا، هر فردی جدای از مهسر ، والدین، فرز�دو غیره مسئول شناخته میشود

پس .اهد شد و کار های هر کس �شان داده خو.هر ا�سا�ی برای اعمال خودش مسئول است .دیگری را بر دوش منیکشد 
مهچنین هرکس هدایت شود، به �فع خود هدایت )38/53-41."(داده خواهد شد  برای چنین اعمالی ، به اهنا جزای کامل

هیچ گنهکاری  بار گناهان دیگری را بر دوش .شده است  و هر کس به گمراهی رود بضرر خود گمراه میشود 
اهتام �ا روا خمصوصًا در )15/17)"(برای اخطار( رسولی بفرستیم ون اینکه اولدما هرگز تنبیه منیکنیم ب. خنواهد کشید

  .مورد پاکدامنی زن ، جمازات سختی در پی دارد
، اهنا را هشتاد )تا ادعایشان تائید کند (پس منیتوا�د چهار شاهد بیاورد سکسا�یکه به ز�ان شوهر دار هتمت ز�ا کاری میز�د، "

  )4/24"(ا �ه پذیرید ؛اهنا پلید هستندضربه شالق بز�ید و هیچ شهادتی را از اهن

  استفاده از کودکان
کودکان �باید مورد بد رفتاری  قرار گرفته و یا حتی شاهد آن باشند . اسالم از حقوق کودکان محایت کرده و ضامن آن است 

ع  بزرگساالن ، صادر قضات مسلمان احکام خود را  در مورد خا�واده با توجه به منفعت کودکان  در درجه اول قبل از �ف. 
در موقع اختالف، قرآن به مهسران .عروف بود که با کودکان  باحرتام و مالطفت  رفتار میکرد م) صلم (حضرت حممد . میکند 

  )233/2...."(�ه مادر باید خباطر �وزاد  خود صیغه ببندد و �ه پدر خباطر �وزاد خود"متذکر میشود  که
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  کاربرد بد رفتاری جنسی
 ا�سا�ی  در اسالم کامال برمسیت شناخته شده ودرصورتی که در چارچوب صحیح ز�اشوئی اجنام شود ، ینسمتایالت ج

مبنظور حمدود کردن  روابط جنسی به افراد مزدوج ، اسالم از روابط جنسی .امر عادی ، سامل و �یکو بشمار می آید
�یاز هر یک از طرفین  باید در �ظر گرفته . یاد میکند ز�اشوئی بعنوان عبادتی که  ارزشهای اسالمی باید  رعایت شو�د ، 

حتی دراین رابطه کامال شخصی  �یز ، حضور خداو�د یاد .شود و هر �فر حق دارد که از یک رابطه کامل برخوردار باشد 
ره جزئیات گرچه روابط جنسی باید کامال حمرما�ه  بوده و در با. آور رفتار منصفا�ه  و حمبت آمیز  با زوج دیگر است

عالوه بر حمدود کردن روابط جنسی به ازدواج ،قرآن  برای اینکه با ) .جبز در موارد درما�ی(آن با دیگران  صحبت �شود 
والدین ، خواهر و )23/4."(ص کرده است خ، حد و مرز مش)یا رابطه جنسی داشت (چه کسی میتوان ازدواج کرد 

خواهر زاده ، برادر زاده و والدین مهسر کسا�ی هستند  که ازدواج با آهنا ممنوع برادر ، فرز�دان ، عمو، عمه ،خاله ، ماما، 
ساختار  ید استقاین حمدودیت ها  حمافظت کننده بوده و برای جلو گیری  از سوء استفاده  یا  ز�ای با حمارم م. است

استفاده  از اين ترسها  و باور ها  بعنوان البته ، مرتکبني بد رفتاري با.هناد خا�واده شده است ، از دست آهنا عصبا�ي شود 
   29)).شکلي از بد رفتاري روا�ي ، وضعيت کنو�ي را حفظ ميکنند

به امید روزیکه با�وان افغان در ستیغ  تاریخ و زما�ه تاج سر هر خا�ه باشند و هویت  خود را منحیث یک با�و ، یک مادر   
  .ز ر�ج و تعب باشندو یک خواهر تا اخیر ز�دگی با خویش داشته و بری ا
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  دومخبش 

  نزجنیره طبیعی در پیکرساختاری ز�ا
  

  
 در بسرت آفرینش و تکوین طبق فرمان فطرت در منت قرآن عظیم الشان مهپا و مهسان با مرد آفریده ساختار و سرشت زن 

.   کلمۀ اُ�س تعبیر داردبه ارمغان آوردشده است ،و حوا کسیست که به آدم ابوالبشر سکون و آرامش و عشق را که قرآن از آن با
اشارات روشن در منت قرآ�ی و ارشادات �بوی و تأکید  قوا�ین و جهان بینی ها و تألیف هزاران جلد کتاب در جمامع مد�ی جبز از

 و �ا  آ�طوری که  الزم است مراعات این حق و حقوق  و شناخت ساختماهنای  طبیعی و توا�ایی هاصورت پذیرفته است؛ اما 
 ا�عکاس واقعی �یافته است  ، مهه گو�ه سخن از زن و باور های ردم و �ظام، از طرف متوا�یهای  ز�ان در �ظام ز�دگی شان

بزرگی در مورد حنلۀ وی میباشد  که اکثرًا جنبۀ مسبولیک و استعاره را خبود گرفته و این متون  عاری از صداقت و جهان 
 رویداد های واقعی 128ص 6  جلدلربت ماله و ژول ایزاک دو �فر از تاریخ �ویسان بنام اروپا دربینی در مورد زن میباشدچنا�چه ا

زدهم و بیستم و  قرن �ل و حبران ماشینیااحو:یداردر شان چه گذشته است  ایضاح مه  باالی با�وان اروپائی در تاریخ معاصایک
 که مبوضوع حقوق زن رسیدگی شود معاالصف که در به فالکت افتادن کار گران و خبصوص ز�ان بیش از پیش سبب شد

 در د که ز�ان و کودکان خورد سال که مبزد کمهرچه میخواستند میکرد�د و �تیجه این ش  دارانآیها�ه داران و سرم کارخاین جریان
عث میشد  با کار خا�ه ها استخدام میشد�دو چون ساعات کار شان زیاد بود غالبًا گرفتار امراض گو�اگون میشد�د که

  .در جوا�ی مبیر�د
 مسائل و مشکالت زیادی  علی رغم خوبی و لطافت زن فرا روی این بزرگرتین مهسفر ا�سا�ی قرار دارد که بر مشردن آن 

حتی �ا ممکن ، و تا جائی که دیده شده است در این  �ا مهخوا�ی ها ز�ان خود بار آور�ده عمق فاجعه  کاریست مشکل و
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صدی بزرگی  مردان در مسائل ارتباطات با ز�ان ملزم شناخته شو�د دو ثلث آن مربوط به طبقه جنس اگر یک فی. میباشند
خودش است که ایجاب میکند در جامعه افغا�ی این کار با صرف وقت و پول و امکا�ات مالی توسط حمققین  پژوهش گردد ، 

سا�ی را در  کشور ساخته باشند درد ها و �ا هنجاری های آ�وقت میتوان به یک مشکل بزرگ اجتماعی که شاید �یمی از پیکره  ا�
حاکی از آن را بر مشرد و باز خوا�د و برفع آن اقدام  کرد، که من فکر میکنم که این کار از اولویت های  کاری وزارت ز�ان باشد و 

 تا دردی به درد های گذشته   های باز �شده را از �و تازه سازدباید هنایت دقت صورت گیرد تا در رفع آن �شود که عقده
  :حال  از این مقدمه چینی گذشته داخل عمق موضوع میشویم.با�وان اضافه گردد

طبق حتقیقاتیکه .عد عاطفی و احساسی ز�ان �یرو مند تر است  در ز�ان با مردان  ب واقعیت است که در این دو �وع فرد
ت زن  حتقیقات منوده ا�د این را در یافته ا�د که عواطف در زن متخصصان ایکه در ابعاد حیا. کارشناسان اجنام داده ا�د 

شگوفاتر و قوی تر است و این یک کمال شاخصه ای  است که زن میتوا�د در  ابعاد عاطفی خود هبرتین مادر ، هبرتین مهسرو یار 
  .و یاور برای مرد و هبرتین  کار فرما و ا�تظام دهنده برای جامعه  باشد

بعد عاطفی زن در پرورش فرز�دان سامل  که جهان فردای بشریت به مساعی آهناالزامًا پیوستگی مهه میدا�ند که 
مهچنان ز�ان در پیوست �گاه .میداشته باشد  تا کدام سرحد در رشد و ا�کشاف بشری �یز تاثیر پذیری میداشته باشد

�داشته باشد هرگز  خا�واده ای منیتوا�د داشنت کا�وهنای خا�واده  موجودیت حتمی دار�د  یعنی در جائی که زن وجود 
در متون اسالمی تا جائی که به مذهب اهل سنت ارتباط .و هر گاه که خا�واده �باشد  جهان می میرد. تشکیل گردد

پیدا میکند در مورد تفاوهتای  عقلی بین  زن و مرد  چیزی بنظر منیرسدواما در ادبیات و شعائر سائر مذاهب چیز های بنظر 
) ص(�زد هر مسلما�ی  این یک حقیقت آشکار است  که رسول ا . د که مبا ارتباط �دارد و �ه هم ما آن را می پذیریممیخور

مبقام زن ارج و بزرگی خاصی قایل بوده ا�د که میشود از روی حمبت و احرتامی که به خدیجه اولین با�وی اسالم داشت 
الت پیشرت  تفصیالتی ارائه گردید که تکرار آن مناسب خنواهد بود و ادر مقدر مورد توازن حقوقی زن با مرد قبال . فهمید

ما حتی دیدیم که ز�ان در دراز�ای تاریخ صاحب مقامات بلندی �یز بوده ا�د  چنا�چه قرآن  کریم در سوره صبا راجع به 
ۀ هبرتین ا�سجام گر در سلطنت و حکروائی بلقیس و شأن و شوکت و آبادی کشور وی بیا�ات  روشن داردکه �شا�دهند

  .                                            عهد خود میباشد 
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 درساختار های فامیلی حسابگرا�ه و طبق دستورات یک بر�امه از قبل تیار شده در مورد خمارج و   زن معموال
�یستند چنا�یکه متام مردان �یز دارای عوایدز�دگی  خا�واده و تربیت فرز�دان عمل میکند اما متام زهنا دارای این خصلت 

خصائل متوازن و برابر منیباشند بلکه منظومه های  شخصیتی هر کدام شان �ظر به بعد ا�دوخته های مغزی شان و در ظرف 
در قرآن عظیم الشان در .زما�ی ایکه پرورش یافته ا�دو مهچنان تأثیرات ژ�یتیکی وفزیولوژیک،   قابل درک و حساب میباشند

چ موردی در مورد �قصان عقل ز�ان ،سخنی مبیان �یآمده است، بلکه بسیاری از مسائل را که در ز�دگی ا�سآهنا به �ا هی
هنجاریهای خامته پذیرفته   است بر مشرده از صعود و سقوط  ساختمآهنای فکری حاکم در مهان  مقطع زما�ی در وجود 

 که در آن پرورش می یابندو ز�دگی میکنند  میدا�د که در افراد و اشخاص اعم از زن و مردو بالالخص جامعه ای
ز�دگی خصوصی اشخاص اگر تاثیری هم داشته باشد تأثیر گذاری آن بدوش ا�سجام دهندگان جامعه 

ولی از رهگذر اوجگرایی که در مبحث قبلی به تفصیل صحبت شد مدار فکری ز�ان . میباشد �ه به یک شخص
ج یا حضیض اجنامد که هر کدام از این حاالت حاصل پیامد های خاصی در فاصله های خاص مهسان با مردان میتوا�د به او

اسالم مهواره به پیروان خود توصیه . زما�ی خود شان میباشد که در منظومه ساختاری ا�سآهنا تاثیر گذار منیباشد 
مال عقل میتوا�د مسائل بغر�ج  را حل و میکند که  با مردان و ز�ان �یکوهیده و عاقل مشوره صورت بگیرد ، چه  عاقل با ک

ز�ان در اسالم  از پایگاه خاص اجتماعی برخوردار میباشند و در بیشرت مسائل اجتماعی پایگاه و مقام . رفع مناید 
اسالم هبشت را زیر پای  مادران میدا�د یعنی بی حرمتی  با مادران  آ�چنان است که بتمام چیز های خاص و . خاصی دارد 

قرآن در باره کردار با والدین بار ها اشارات روشن داشته است ، حتی . برخورد و رویه �ا درست صورت گیردمقدس 
در اسالم مسائل اجتماعی از مسئولیتهای هردو جنس زن و مرد .توصیه میکند که بقدر اف هم به آهنا چیزی گفته �شود

داد قوا�ین حمکم در مورد   روابط اجتماعی و اخالقی و از مهین سبب است که قرآن در منت خود دارای یک تع.میباشد
پیش )اسالم(توسط عالی ترین دین)قرآن(ا�سآهنامیباشد ، و از اجنائیکه این قوا�ین توسط فرمان  خداو�دی در هبرتین کتاب 

یت کش شده است  هرگز با سائر قوا�ین که از طبیعت پاک حیات سر چشمه گرفته  باشد و  صرفًا علم به آن حاکم
داشته باشد و جنبه سیاست و سلیقه در آن �قشی �داشته باشد  هرگز مغایرت  �داردکه از اعجاز قرآن شناخته شده 

ما در تاریخ کشور  شاهد بوده ایم باوجودیکه ز�ان از خدمت جهاد معاف گردیده ا�د در جنگ های آزادی میهن . است
ات جنگ را از قبیل  آزوقه و رس رسا�ی را بر عهده داشته ا�د به ضد استعمار گران بر عالوۀ اینکه خدمات عقبی جبه
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تاریخ غبار .در جنگ های تن به تن هم اشرتاک کرده ا�د که ما در تاریخ �امهای این ز�ان را در اسامی غازیان و شهیدان داریم
اشت ز�ان و دخرتان از مشعر بر این است که وقتی در کوچه های کابل جنگ های تن بنت جماهدان با ا�گلیس ها جریان د

 .فراز بامها باالی دمشن متجاوز آتش و خاکسرت می ریختندو با سنگ و چوب و کلوخ  جلو شان را می بستند

ز�ان در حاالت فوق العاده ایکه در وطن ما در طول استیالی کمو�سم حکفرما بود متامی ر�ج ها و مصائب را از قبیل    
 دادن فرز�دان و عزیزان ، گرسنگی فقر و  هر گو�ه مشکلی را یکجای با مردان بیجا شدن  ها ، مهاجرت ها ، از دست

ز�ان در مناطق مرکزی افغا�ستان غور و لعل و سر جنگل چغچران و مضافات آن به گله داری و تربیه مواشی .حتمل منوده ا�د
 و البسه با مردان در اقتصاد خا�واده کمک  قروت و روغن ، پشم به بافندگی فروشنت تولیدان حیوا�ی از قبیل شیر ،و حمیا ساخ

ز�ان ترکمن قالین باف علی رغم مشکل فقر ، بی سوادی ، در حالیکه با اکثر امراض تباه کن و .های چشم گیری داشته ا�د 
یه و اماده  کشنده دست و پنجه  �رم میکنند به عالوه اعتیاد به مواد خمدر ساال�ه به هزاران مرت  قالین های دست باف �فیس را هت

ز�ان در �واحی شرقی و جنوبی کشور با مردان یکجا در شخم زدن ، کشاورزی و برداشت حمصول یاری .بازار میساز�د
پس دیده میشودکه این طبقه  آرام که با آالم و ا�دوهان بزرگی �یز سردچار است تا کدام ا�دازه در روش های .میرسا�ند

ر عالوۀ این کار های اقتصادی مها�ند  مدرسه ای در هر  خا�واده عمل میکنند و آهنا ب.اقتصادی جامعه ما مؤثر هستند
واملؤمنون واملومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون باملعروف و :(قرآن میگوید.منیگذار�د فرز�دان شان بد و بیراه  تربیه شو�د

  30 )لئک سیر محهم ا ان ا عزیز احلکیمینهون عن املنکر ویقیمون الصلوة و یؤتون الزکاة و یطیعون ا و رسوله او
آهنا یکدیگر را به معروف امر میکنند واز . دار�د) سرپرستی ( برخی با برخی دیگر والیت هو ز�ان مؤمن مردان مؤمن:ترمجه

 خواهد ای اینها را رمحتدمنکر  باز میدار�د، مناز میگذار�دو ذکاة میدهندو فرمان بردار خدای و پیغامرب او میباشند، خ
  .خدا پیروزمند و حکیم است. کرد

مسالۀ  بعدي شخصيت و هويت مستقل و غري وابستۀ جنبشی است که در راستای  «:تشکیالت وابسته به با�وان  
و اما باید جنبش های روشنگرا�ه با�وان برخوردار از هویت شناخته .ا�کشاف بشری از جنس ز�ان ایجاد آن الزامی مینماید

و حتی بار های ارزشی فطری شان �یز باشد تا فهمیده شود که دست فتنه و فساد و دو دستگی های شدۀ ملی و دینی 
سیاسی ایکه مهواره یکی را در مقابل دیگر قرار میدهدو  ز�ان را در مقابل مردان  قرار میدهند�باشد، و اگر چنین باشد 
                                                 

  67ـ قرآن کريم ، سوره توبه ، 30
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و سلطه ي خود در كشور ها و مناطق خمتلف جهان  از قدرهتايي كه در صدد گسرتش �فوذ . هم خا�واده و هم جامعه میمیرد
مجله افعا�ستان هستند و در مقطع حاضر بطور مشخص ازسائر کشورها �ام منی بریم در سازمآهنا و هناد های خمتلفه حیات اعم 

 چشم ا�داز از ز�ان و مردان فعال هستند،هرگاه جامعه اي را در آستا�ه حتول تشخيص دهند و بر اين عقيده باشند كه در
�زديك آن،امكان دگرگو�ي و تغیر به �فع  امیال خودشان وجود دارد،با رخنه دادن عناصري از خود در درون جنبش هاي 
اجتماعي ز�ان یا سائر جنبش های  مد�ی،يا به شكلي پيشرفته تر با اجياد جنبش هاي موازي و بديل تالش ميكنند كه در رويداد 

ه باشند و در جهت منافع خود بر سري حوادث تاثري گذارباشند و در حلظه ي حتول �يز غائب ها و سري حتول آن حضور داشت
اين تالشها اكنون در مورد کشور های اسالمی  علين و گسرتده است و با بودجه هاي كالن و . �باشند تا از حوادث عقب منا�ند

تبليغاتي كه جنبش هاي اصيل اجتماعي و مردمي معموال بودجه ها و امكا�ات .امكا�ات رسا�ه اي قدرمتند پشتيبا�ي مي شو�د
فاقد آن هستند و كامال طبيعي است كه عرصه و اهداف خبشي از اين �وع فعاليت هاي موازي هم جنبش هاي اجتماعي ز�ان 

ست و این  میباشدکه بشکل  وزارت ز�ان در کشور ما عرض ا�دام  کرده است اما تا جائیکه �فع و کمک حقیقی به ز�ان مطرح ا
 آ�چنا�ی میباشد  قسمیکه مالحظه میگردد امکان کمک های  تغیر دهند ه با این وزارت یوزارت دروازۀ دخولی کمک ها

از اين رو حفظ شخصيت و هويت .صورت  �گرفته و من فکر میکنم که اراکین این وزارت �یز با من هم عقیده خواهند بود
ياري و آگاهي مي طلبد،زيرا بطور كامال طبيعي بيگا�گان به د�بال تامني و مستقل و غري وابسته جنبش با�وان �يز هش

بدست  منی )با�وان (حفظ منافع خودشان هستند و رفع ستم و حمروميت از ز�ان کشورجز کار و کوشش وتالش  خود آ�ان 
ه تر توجه شده و ز�ان در اکثر الزم به تذکر است که در کشور ما از هر کشور دیگر اسالمی در مورد  حقوق با�وان زیاد.آید

شئون اجتماعی مرام ز�دگی رادوشادوش مردان  پیش میرب�دولی فراموش �گردد که این امکا�ات خوب در شهر ها و آهنم به 
علی رغم سعی و تالشهای دوامدار و صرف هزینه های هنگفت و سازمان یافته از طریق . عدۀ معدودی میسر است و بس

آن حقوقی که الزمه ز�دگی ا�سآهنا است . یده میشود که ز�ان در کشور ما طبیعتًا از حقوق حمروم هستندوزارت ز�ان باز هم د
�بود و  فقدان این حقوق صرفاً  مربوط به جنس زن منی شود  اکثرًا در این مصیبت عظیم  مردان �یز شریک هستند و آن  مصیبت .

هیوالی بزرگ فقر  که شرایط . ی باشد بلکه این مصیبت هیوال�ی هستعظیم �اشی از ظلم و ستم یک مرد در مقابل یک زن من
زیست ، رفاه ، آزادگی ، مصئو�یت  خا�واده ، مصئو�یت داشنت فرز�دان خوب، دا�ش،امکا�ات تعلیم و تربیه  �یکو و پر مثر و به 

 میدهد بال استثنا فامیل ها و قسمیکه آمار های موجود از برخوآهنای جامعه بدست.زیسنت را از هر  خا�واده ای میگیرد
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در کشور ما خمصوصًا از کلیه مواهب ز�دگی حمروم هستند و اگر هم ) که بد خبتا�ه اکثرًا غریب هستند(خا�وار های غریب 
کسی میخواهد واقعًا دلش حبال �سوان این کشوربسوزد کوشش کند تا کشور را از هر طریقی که امکان داشته باشد از این 

با رشد و بلند رفنت آمار و ارقام ازدیاد  . زیرا فقر زجنیرۀ ایست بدست و پای اعضای جامعه ما.  فالکت برها�دگرداب فقر و
�قوس ، بیکاری ، بیخا�گی ، بی شغلی و عدم در آمد در خا�واده ها ،مریضی و گرسنگی اگر واقعًا �توا�د یک ملت را 

مهین اکنون متخصصین موج سوم  .ا حتی جوامع بشری را به �ابودی کلی سوق دهنددفعتًا از بین بربد در  دراز مدت  میتوا�د ملتها ر
پی آمد های مفنی �ظام جها�ی را با خود یکجای  �وید دهندۀ بربادی  دورۀ به ختم گرائیدۀ صنعت که پیشا پیش بازار در 

�د و اکنون کار آئی خود را کامال از واگر واقعًا این سیستم های که در متامی جهان مشولیت دار.حرکت بوده است  میدا�ند
دست داده ا�د جوامع جها�ی را بسوی بی هدفی می بر�د، بی هدفی ایکه در آن  فقر ، جنگ ، وابستگی های گروپی و 

 های بی لزوم در دست گروهها و یا شرکت ها و کارتل های معدود و باقی متام بشریت  آیهتباری  ، بی سوادی و مترکز ا�بوه سرم
، این �قطۀ ختم یک متدن و شروع متدن دیگری است که با تعویض آن دگر گو�ی های عظیم در کل جها�ی مستولی هیچ

  .خواهد شدکه د�باله این مبحث از موضوع پژوهشی ما دور است
 معرض ما در کشور خود واقعًا منابع بکر و دست  خنورده ای داریم که میشود به مهت ز�ان و مردان این کشور آهنا را در  

در کشور ما هنوز  که چندین سال از دولت ا�تخابی و بیش از شش سال از کا�فرا�س بن . استفاده و هبره برداری قرار دهیم 
میگذرد کدام  پروژه تولیدی ایکه  چهره اقتصاد کشور را تغیر دهد و  صد ها هزار �فر صاحب کسب و شغل شو�د اجنام �یافته 

 بود تا این پژوهش دور از گیر و دار مسایل سیاسی  د�بال  گرد د اما وقتی پای اقتصاد در الزم. حتی شروع هم �شده است 
در موارد  ز�دگی بیجا شدگان ، .میان بیاید الحمال پای ا�سان در سیاست گیر میکند که البته بزرگان  ما میبخشند

های که در کا�فرا�س بن ا�گشت ما�ده شده  می آیند علی رغم کمک آیهآواره های جنگی و مهاجرینی که از کشور های مهس
بود  توجه جدی صورت �گرفته است هنوز مهاجرین  ما بدون کسب و در آمد در حومه شهر ها در زاغه ها که شباهتی به 

ولی اینها هم  خوشبخت . خا�ه های معمولی مسکو�ی �دارد زیست میکنند  که اکثریت شان را ز�ان و اطفال تشکیل میدهند
ه اجازه یافته ا�د در �قطه  ای از  کشور اسکان یابند ما در هفته قبل شاهد  قطاری از کامیوهنای  مهاجرینی بودیم که از  هستند ک

اده شدن شان  را در حومه های شهر جالل آباد �داد�د و اولیای امور مسرا�ه پافشاری داشتند تا یپاکستان آمده بود�د که اجازه  پ
در حالیکه آهنا بعد از سی سال مهاجرت در ( های دیگر هستند در مهان مناطق اصلی شان برو�د آهنا که از کنر و یا جای
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بیماریهای ). هیچ �قطه ای از وطن، وطنی برای بود و باش خود الی تذکره و یا سندی که هویت شان را �شان میدهند �داشتند
وان در کشور ما با وجود داشنت الزامیت های روشن دینی و هبر صورت قسمیکه دیده میشود با�.  مسری در آجنا ها بیداد میکند

قوا�ین روشن کشوری هنوز به وضع بدی بسر می بر�د ، باید این �کته را اذعان داشت که خشو�ت های خا�وادگی بشکل 
ر آن قرار دار�د سال خمصوصًا این سالی که مردم ما د. بیداد کننده آن در بسیاری از فامیل ها با مهدستی فقر دائمی بیداد میکند 

در جامعه ما قا�ون  بازار حکمروائی دارد سابق قوا�ین �یمه کمو�ستی حاکم بود ، اما آهنا  ماها�ه . تباه کن و پر از دشواریها  است 
 آهنا خباطریکه خا�واده های مامورین ، معلمین و کار گران  منیر�د یک بوجی آرد و یک چند قلم  اجناس کوپو�ی توزیع میکرد و از

پول �ا چیزی در بدل آن می ستا�د و ما شاهد بودیم که در بعضی عرصه ها دولت های ارجتاعی وقت ملیوهنا دالر  از پول بیت املال 
 ظاهر شاه و مجهوری ا شاهد بودیم در زمان پادشاهی حممدخباطر طبقه دهقان و کارمندان دولت سبسایدی را متحمل میشد م

یب ا  مواد �فتی را دولت سبسایدی میکرد ، که در طول سالیان درازی حتی یک افغا�ی قیمت ها در داؤد خان تا زمان دکرت جن
 افغا�ی 1500ما شاهد بودیم که یک خریطه کود کیمیاوی که از امریکا وارد میشد و به بیش از .هیچ �قطه ای از کشور متغیر  �بود

یرسید ولی دیدیم که حکومت ا�تخابی ما بساط مهۀ شان را بر چید ،  افغا�ی بفروش م400خرج بر میداشت در متام کشور به 
. که کا�فرا�س بن دولت را و رهکار های مربوط به آن راالزامیت خبشیده استچرا که   حاال  قا�ون بازار در کشور مان �افذ است 

 مبردم هیچ چیز داده منیشود ولی مهه .سی تفسیر درست �کرده استال به ارتیاط قا�ون اساسی کشور کحتی مهین قا�ون را تا حب
جلو گیری شود درین پول  شد تا از تورم ت سه صفر کمچیز را مردم از دست میدهند دو سال قبل از دارائی های پولی این مل

 لیرت تیل ا یکساز�د زیر صفر را کم ب که باید مردم از پول جدید �یز یکمعامله تنها مردم بود�د که �قص کشیده ا�د اما حاال فکر میشود
، هفته قبل . یم الی سه هزار افغا�ی  فروحته میشودک خریطه آرد درجه سوم به دو� افغا�ی و ی51ه قبل تا حباال به ل در هفتدیز

منابع مالی افغا�ستان که ضرور �یست اسم آن برده شود از پیشنهاد هتیه کوپون به مامورین و معلمین استنکاف کرد و گفت که 
  . این  کار ها را �دارد و یک مقام رمسی آن را خالف پالیسی های بازار دا�ست دولت توا�ائی

بیماری مجود : دو بیماری خطر�اک مهواره آدمی زادگان رادر این زمینه حتدید میکند: برمیگردیم به اصل موضوع  
ه است و �تیجه بیماری دوم سقوط و و بیماری جهالت ، �تیجه بیماری اول توقف و سکون و باز ما�دن ا�سآهنا از پیشروی و توسع

زیرا جامد از هرچه �و است  متنفر است و جز با کهنه خو منیگیرد و جاهل  هر پدیده �و ظهوری را بنام . احنراف است 
واما جامد هر تازه یی رافساد و احنراف میخوا�د  و جاهل مهه را یکجای  .مقتضیات زمان ، بنام ترقی و  جتدد  موجه  میشمارد
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ساب متدن و توسعه علم و دا�ش  میگذارد جامد میان  هسته و پوسته ، وسیله و هدف فرق منیگذارد از �ظر جامد دین حب
مامور حفظ آثار باستا�ی است ، از �ظر جامد قرآن از هبر آن �ازل شده است تا جریان زمان را متوقف کند و اوضاع جهان را 

سنت و با وسائل گذشته زیست کردن را از مجله شعائر دینی ای  میدا�د که او جاهل و بی سواد زی.حبال میخکوب �گهدارد
اما جاهل چشم و گوش بسته متوجه این �قطه است که از جهان  غرب از خورد�ی ها پوشید�یها و کرد�ی . باید حفظ گردد

�تیجتًا جاهل و جامد متفقًا .تفاده کندها چه �و تراوش کرده و به بازار عرضه شده است تا آن را بنام تقلید و جتدد و جرب زمان اس
فرض میکنند که هر وضعی که در قدیم بوده است جزء مسائل و شعایر  دینی است ، به این تفاوت که جامد �تیجه میگیرد  این 
شعائر را باید �گهداری کرد و جاهل �تیجه می گیرد اساسًا دین مالزم است با کهنه پرستی  و عالقه با سکون و ثبات ، 

. چنا�چه در ساهلای اخیر تناقض گوئی غربیان خمصوصًا جهان عیسویت  زیاد مورد حبث  و گفتگو واقع  شده است 
فکر تناقض دین دو ریشه دارد ، یکی اینکه کلیسا پاره ای از مسائل علمی و فلسفی قدیم را بعنوان مسائل  دینی که  ظاهرًا از جنبه 

در حالیکه موجودیت چهار اجنیل با تفاوت فاحش در ارکان و فروحات هر کدام این را ( بود های دینی به آهنا معتقد بود  پذیرفته
 برشته حتریر در آمده و  از تاریخ عیسویتمی رسا�د که ا�اجیل موجود تألیفی است که بعد از گذشت بیشرت از یکصد سال

وحی �یست و با اصل قرآن که کالم وحی بوده و با علم از این سبب این کتاب تدوین شده کال . �ظم ا�سا�ی در آن استیال  دارد 
قاید برابری کند از این سبب در هر برهۀ زما�ی کوشیده ا�د که تعارضاتی را در میان ت �دارد منیتوا�د در مقام علم و عمنافا

یق چاپ  بدسرتس بکشند که من آن را با مقایسه عهدین و قرآن و علم در یک  تالیف علیحده گنجا�یده ام که بعد از توف
کتاخبا�ه فارسی که آدرس وب سایت آن در باال درج است به مشاره 1279به مشاره( و مهچنان میشود که.)گذاریده میشود

  .)بنام سیر ا�دیشه خداشناسی در ادوار تاریخ ومهچنان در خبش کتاب سایت آریایی مطالعه فرمائید2829های
 مسائل  فلسفی بی جهت  ر�گ  مذهبی میدهند  ، شکل ظاهری مادی جامد های متدین منا مهان طوریکه  با پارۀ  

ز�دگی را هم میخواستند  جزء قلمرو دین بشمار آور�د، لذا اشخاص  جاهل و بی خرب  �یز تصور کرد�د  که واقعًا مهینطور 
کل مادی شو چون به فتوای علم  . است و دین برای ز�دگی مادی مردم  شکل و صورتی خاصی در �ظر گرفته است 

بدین ترتیب مجود دسته اول  و بی خربی دسته .  علم  فتوای منسوخیت دین را صادر کرده استز�دگی را باید عوض کرد پس
  .دوم  فکر موهوم  تناقض علم و دین  را بوجود آورد

  :ثیل قرآن کریممت
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توجه کند  که مهواره باید در پرتو اسالم  در اسالم دینی است  پیشرو  و پیش بر�ده ، قرآن کریم  برای  اینکه مسلما�ان را  م  
مثل فر�گیان بشو�د ، متام عادات و آداب  و سسن آهنا را بپذیر�د ، : حال رشد و منو و تکامل باشند،مثلی می آورد، میگوید 

�د  که هبر وضع جدیدی  قوا�ین مد�ی ، و اجتماعی خود را کور کورا�ه  با قوا�ین آهنا تطبیق  دهند، هبا�ه ای بدست جامد ها داده ا
قرآن  کریم آجنا که . با چشم بد بینی بنگر�د و آ�را خطری برای دین  و استقالل و شخصیت  اجتماعی ملت شان  بشمار آور�د

�یز » جهول«و » ظلوم«این استعداد عجیب ا�سان را  در حتمل اما�ت  تکلیف و وظیفه بیان میکند بالفاصله او را به صفت های  
طبیعت ا�سا�ی مها�ند  حیوا�ات �یست که �ه عقب گرد داشته باشد و �ه چپ برود و �ه راست ، در .نمایدتوصیف می

  ز�دگی ا�سآهنا گاهی گاهی پیشروی است و گاهی هم عقب گرد، از این سبب است که در ز�دگی ا�سآهنا 
ود ، مرتادفًا این عناصر در اگر استعداد پیشرفت هست مها�گو�ه �شا�ه های از توقف و احنطاط �یز مالحظه میش

ز�دگی ا�سآهنا از قبیل غم ، شادی  ، فساد و احنراف، عدالت    ، ظلم و  جتاوز ، ایثار و فدا کاری و مهچنان مظاهر  جهل و 
  .هوا پرستی
یشود در کار تازه ای در ز�دگی  ا�سآهنا متبذکر شد قرار دارد و هر زما�یکه اواره حتت این متایالت که در باال بشر مه  

بشر مها�گو�ه که . آن  تأثیرات و متایالت خود پرستا�ه ، جاه طلبا�ه و هوسرا�ی و پولدوستی ، استثمار گری �یز مبیان می آید 
ولی جاهل با این . در پیدا کردن راه ها و وسائل هبرت موفق میشود در گیر و دار خطا واشتباه  مهه چیزش را �یز از کف میدهد

  .رابر میدا�د در حالیکه عامل میکوشد راه های را که اشتباه رفته است از �و اصالح کندمقتضیات خود را ب
دیروز که به زن . ، چون د�یای امروز آن را منی پسندد و زیر بار آن منیرود  بد است   استثمار زن)جاهلها(از �ظر اينها  

 را حمرتم منی مشرد�د ، خوب بود چون �و بود  و تازه به بازار ارث منی داد�د ، حق مالکیت برایش قایل �بود�د ، اراده و عقیده اش
اینها اینطور استنباط دار�د چون عصر عصر فضا است �باید هوا پیما را گذاشت و با مرکب  سواری کرد ، برق را .آمده بود 

ص  �رفت  به مایو پارتی و منیشود با طبعیت از مد و فیشن  در جمالس رق. گذاشت و با  چراغ �فتی  روشنی کرد  و امثاهلم
آشپزخا�ه پارتی �رفت ، عربده مستا�ه �کشید ، پوکر �زد ، مد باالی زا�و �پوشید ، زیرا مهۀ اینها پدیده های قرن است و باید از آن 

از مهین سبب است که پدیده قرن چه بسا . تبعیت کردو اگر �کنند به عصر  مرکب سواری و چراغ تیلی  بر گشته ا�د 
  . را بیچاره کرده است و چه خا�واده های بیشماری را متالشی  منوده استاشخاص
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اکثرًا چنین تبین میکنند که   عصر، عصر امت و قمر مصنوعی و دوره موشک فضا پیماو صد ها پدیدۀ ظاهرًا �و پیدا   
ت ز�دگی داریم است ما هم خوش هستیم که در این عصر شگفتی ها که صد ها عقده و مشکل ز�دگی را بر کشاده اس

اما سوال ایجاد میشود  که آیا در این عصر  سر چشمۀ هر چه تعقل و سر چشمه علم است خشکیده است؟آیا علم که حمصول . 
متام پدیده های علمی است  میتوا�د  طبیعت شخص را  صد در صد رام و مطیع و ا�سا�ی بکند؟علم در باره  شخص عامل چنین 

آجنا که گروهی عامل و دا�شمند با کمال صفا و خلوص �یت  به کشف و جستجو می پرداز�د  و ادعایی �دارد  چه رسد  به 
. گروه های جاه طلب ، هوسران ، پول پرست  حاصل زمحات  علمی آهنا را  در راه مقاصد پلید  خود شان استخدام میکنند 

 که بزرگرتین گرفتاری  و بدخبتی قرن از اینجاست که �الۀ علم  از سوء استفاده  طبیعت سرکش ا�سآهنا  باالست
من خود شاهد بودم زما�یکه حکومت  خلقی ها از اثر یک کودتای  خو�ین به اریکه قدرت �شست  در ارزگان اراکین .ماست

حزب خواستند که از این جشن  جتلیل بعمل آور�د ، آهنا با�وان شان را که هر گز از  خا�ه ها �ه بر آمده بود�د برسم جتدد و 
اشرتاک در ا�قالبی بودن لباسهای معمول شان را با لباس های لیالمی �یمه برهنه که در آن وقت  در بازار یافت میشد و عاری از  
آستین و یخن بود تبدیل و موهای شان را �یز قیچی کرد�د تاز�ان شان هبرت ا�قالبی و رفیق جلوه کنند و بد تر اینکه آن با�وان از مهه 

حال مشا میتوا�ید به این افتضاح  چه �امی بگذارید؟ متدن . برقص با سائر مردان و مدعوئین دعوت کرد�دچیز بی خرب را 
  ا�قالبی یا شکست ارزشهای ا�سا�ی؟

مسائلی که  مردم را در برحۀ زما�ی بنام جتدد گرایی سخت پیچیده است میتوا�د مثال باال �قطۀ عطفی در  احنالل و تنزل 
در کشور ما .شخصیتی که ا�سآهنا و هر جامعه ای  در هر  مقطۀ زما�ی به آن سخت �یاز مند است  باشداخالقیات در منظومۀ 

هیچ کس جبز عدۀ قلیلی آرزو �دار�دحقوق خا�وادگی شان از سیستم  های غربی پیروی کنند، اگر ما به این مسائل بپردازیم 
 داخل حبث های سیاسی داغ روز میگردد که حبال خا�واده سلسله حبث ما از دایره حقوق زن و خا�واده پا فراتر گذاشته

ث را در یک رشته مقاالتی پی میگیریم  تا بتوا�یم باز تر و در یک دایره آن متصور  �یست ، فلهذا ما این حبهای ما کدام  مفادی از 
ه های غربی در خا�واده های و در اینجا صرف مهینقدر اذعان میگردد که پیروی از پدید.وسیع  پژوهش خود را ادامه بدهیم

کشور ما �فعی را  �ه به با�وان متصور میسازد و �ه جامعه ما را به آن �قطۀ اوجی رسا�یده میتوا�د که خا�واده در آن مقام بلندی 
قسمیکه من بار ها اذعان داشته ام حقوق مد�ی  ز�ان در جوامع غربی بار ها ما�ند سگرت و گوگرد و . داشته باشد 
بعقیده من هم آهنگی با زمان کار ساده ای �یست که .ی در ازدحام میخا�ه هادر کاباره ها فراموش میگرددکیف دست
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زیرا �ظر به قوا�ین طبیعی در زمان هم پیشروی وجود دارد و هم . مدعیان آ�را ساده پنداشته  و ورد زبان شان ساخته است
برای شناخت این پدیده ها و تفکیک حق از باطل ضرور .ان  مبازره کرداحنراف ، باید با پیشروی زمان پیش رفت و با احنراف زم

است تا فهمیده شود جریآهنای که در زمان ما رخ میدهد از کدام آبشخور آب میخور�دو این سر چشمه ها  به کدام جهتی جریان 
ات بی غرضا�ه  علما و حمققین منشۀ و یا از متایالت پست و حیوا�ی؟، آیا حتقیق .؟دار�د، از متایالت ا�سا�ی سر چشمه دار�د

  ظهور آهناست و یااز  هوسرا�ی و پول پرستی و جاه طلبی قشر های فاسد  سر آغاز یافته است؟
گر چند در مورد مقام  ا�سا�ی زن از �ظر قرآن در حبث های گذشته اشارات مفصلرتی داشتیم اما برای تبین   

ذکر کردیم  زن را از حیث  شرافت  و حیثیت ا�سا�ی او را با ! م قسمیکه سابقااسال:پیکره ساختاری  ز�ان کمی بآن می پردازیم
مرد برابر میدا�د، اسالم مهواره ز�ان را در چوکات حقوق  خا�وادگی به طوری پذیرفته است که دارای فلسفه خاصی میباشد 

اسالم  برای مرد و زن  در . غایرت دارد که �ظیر آ�چه در چهارده قرن قبل گذشته است وبا آ�چه در جهان امروز میگذرد  م
پاره ای از تکالیف و جمازاهتا را برای  مردان مناسب . مهه موارد یک �وع حقوق و یکنوع وظیفه و یک �وع جمازات قائل �شده است

�ا مشاهبی در �ظر دا�سته و پارۀ از آهنا را برای ز�ان و در �تیجه برای مواردی برای زن و مرد وضع مشابه و در بعضی مواردوضع 
  گرفته  است و چرا؟ و به چه جهتی؟

آیا اسالم ما�ند بسیاری از مکتب های دیگر دارای �ظریات حتقیر آمیزی �سبت به زن داشته و زن را جنس پست تر   
  می مشرده است و یا علت و فلسفه دیگری دارد؟

ات اسالمی  را در مورد مهر و �فقه  و طالق  و در �وشته ها ی پیروان  سیستمهای غربی شنیده و خوا�د اید  که مقرر  
ات و امثال اینها  بعنوان حتقیر  و توهینی �سبت به جنس زن یاد کرده  ا�دو چنین وامنود میکنند  که این امور  هیچ دلیلی زوجتعدد 

 است  آیه بیستم  بر این پمیگویند متام  مقررات و قوا�ین جهان  قبل از قرن.�دارد  جز اینکه فقط  جا�ب مرد رعایت شده است
که مرد جنسًا شریف تر از زن است  و زن برای استفاده و استمتاع  مرد آفریده شده  است، حقوق اسالمی �یز  بر حمور  مصاحل و 

  .منافع  مرد  دور میز�د
�سان  الزم است  میگویند اسالم دین مردان است و زن را ا�سان متام عیار �شناخته و برای او حقوقی را که برای یک ا  

وضع �کرده است ، اگر اسالم زن را  ا�سان متام عیار میدا�ست  تعدد زوجات را  جتویز منیکرد، حق طالق را مبرد منی داد 
شهادت دو زن را با یک مرد برابر منیکرد ، برای زن قیمتی بنام مهر  قائل منیشد ، بزن استقالل اقتصادی و اجتماعی میداد و او را 
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ر و واجب النفقه مرد قرار منیداد ، اینها میرسا�ند  که اسالم �سبت به زن  �ظریات حتقیر آمیزی داشته است  واو را جیره خوا
اسالم  با اینکه دین مساوات است و اصل مساوات را در جاهای : میگویند . وسیله و مقدمۀ برای مرد میدا�سته  است

میگویند اسالم برای  مردان امتیاز حقوقی  و ترجیح . ت  �کرده است دیگر  رعایت کرده است  در مورد زن  و مرد رعای
  .حقوقی قائل شده است ، واگر امتیاز و ترجیح حقوقی برای مردان قائل �بود  مقررات باال  را وضع منیکرد

ن را اگر اسالم ز: اگر خبواهیم به استدالل  این آقایان  شکل منطقی ارسطوئی بدهیم  به اینصورت  در میاید   
ا�سان  متام عیار  میدا�ست  حقوق مشابه  و مساوی  با مرد برای او  وضع میکرد ، لیکن حقوق مشابه و  مساوی برای او قائل 

  .�یست، پس زن را یک ا�سان واقعی  منی مشارد
  تساوی یا تشابه؟ 

  و شرافت ا�سا�ی ، یکسا�ی و اصلی که در این استدالل  بکار رفته این است که الزمه اشرتاک زن  و مرد  در حیثیت  
تشابه اصلی که در این استدالل بکار رفته  اینست  که الزمه اشرتاک زن و مرددر حیثیت و شرافت ا�سا�ی ، یکسا�ی و تشابه آهنا  

ه الزمه اشرتاک زن  و مرد در در حقوق است مطلبی هم که از �ظر فلسفی باید ا�گشت روی آن گذاشت  این است  ک
طوریکه ترجیح  و امتیاز حقوقی  .�ی چیست؟ آیا الزمه اش این است که حقوق مساوی با یکدیگر داشته باشند ت ا�ساحیثی

ت هم بوده باشندو هیچ ساوی  و برابری ، تشابه و یک �واخدر کار �باشدیا الزمه اش این است که حقوق زن و مرد عالوه بر ت
�یست که الزمه اشرتاک زن  و مرد در حیثیت ا�سا�ی و برابری آهنا از حلاظ گو�ه  تقسیم کار  و وظیفه ای  در کار �باشد ، شک 

  ا�سا�یت ، برابری آهنا در حقوق ا�سا�ی است اما تشابه آهنا در حقوق  چطور؟
اگر بنا بشود تقلید و تبعیت  کورکورا�ه  از فلسفه  غرب را کنار بگذاریم و در افکار و آراء فلسفی که از �احیه   
  خبود اجازه فکر و ا�دیشه بدهیم اول باید ببینیم آیا الزمه تساوی حقوق ،تشابه حقوق هم هست  یا �ه؟ تساوی غیر آهنا میرسد

از تشابه است ، تساوی برابری است و تشابه  یک �واختی؛ ممکن  است  پدری ثروت خود را  بطور متساوی میان فرز�دان خود 
ثال ممکن است  این پدر چند قلم ثروت داشته باشد ، هم جتارختا�ه داشته باشد و هم تقسیم کند  اما بطور متشابه تقسیم �کند، م

ملک مزروعی و هم مستغالت اجاری، ولی  �ظر به اینکه  قبال فرز�دان خود را  استعداد یابی کرده است ، در یکی ذوق و سلیقه 
اری ، هنگامیکه میخواهد ثروت خود را در جتارت دیده است  و در دیگری عالقه به کشاورزی  و در سومی  مستغل د

حیات خود میان فرز�دان تقسیم کند  با در �ظر گرفنت اینکه  آ�چه هبمه  فرز�دان میدهد  از حلاظ ارزش مساوی  با یکدیگر 
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 آزمایش  را میدهد  که قبال درآیهباشد و ترجیح و امتیازی از این جهت در کار �باشد ، هبر کدام از فرز�دان خود مهان سرم
  .استعداد یابی  آ�را مناسب یافته است

کمیت غیر  از کیفیت است ، برابری غیر از یکنواختی است ، آ�چه مسلم است  این است  که اسالم حقوق یک  سو و   
یست ، یکنواختی برای زن و مرد  قائل �شده است ، ولی اسالم هرگز  امتیاز و ترجیح حقوقی  برای مردان  �سبت به ز�ان  قائل �

اسالم با تساوی  حقوق زن و مرد  خمالف �یست ، با . اسالم اقل مساوات ا�ساهنا را در باره زن و مرد  �یز رعایت  کرده است
  .تشابه   حقوق آهنا خمالف است

پیدا کرده ا�د، » اقدس«کلمه تساوی و مساوات چون مفهوم برابری و عدم امتیاز در آهنا گنجا�یده شده است  جنبه   
 .ای جاذبه قوی بوده  و احرتام  شنو�ده را  جلب میکنند، خصوصًا اگر با کلمه حقوق توام گرد�ددار

چه کسی است که وجدا�ی وفطرت پاکی داشته باشد  ودر مقابل این دو کلمه ! چه ترکیب قشنگ و مقدسی ! تساوی حقوق 
 کار ما جبائی کشیده است که فرط بد خبتی شرق روزی پرچمدار علم و فلسفه در جهان بود ولی امروز از   خاضع �شود؟

مبا حتمیل کنندو این درست " با �ام مقدس تساوی حقوق"غربیان میخواهند �ظریات  خود شان را درباب تشابه حقوق زن و مرد 
   31»مثل این است که لبلبو  فروش لبلبو را بنام شفتالو بفروشد

مرد  حقوق مشاهبی وضع  �کرده است ، مهچنا�که در مهه موارد  برای آهنا  قدر مسلم این است  که اسالم در مهه جا برای زن  و 
تکالیف و جمازاهتای مشاهبی �یز وضع  �کرده است، اما آیا حقوقی که برای  زن قرار داده ارزش  کمرتی دارد  از آ�چه برای مردان  

  : قرار داده ؟ البته که چنین �یست واین موضوع را ثابت خواهیم کرد 
   اینکه اسالم  حقوق زن و مرد را  در بعضی موارد  �ا مشابه  قرار داده چیست؟علت  
  چرا آهنا را مشابه یکدیگر قرار �داده  است؟  

برای برسی . آیا اگر حقوق زن و مرد  هم مساوی باشد  و هم  مشابه  هبرت است یا که  فقط  مساوی باشد  و مشابه �باشد
  : سه قسمت  حبث کنیمکامل این   مطلب الزم است  که در

  �ظر اسالم  در باره  مقام  ا�سا�ی زن از �ظر خلقت و آفرینش، تفاوتی که در جنس زن و مرد هست  برای چه هدفهای  است؟ 

                                                 
  .ـ نظام حقوق زن در اسالم  و تجدد زندگی، از بخش چهارم به بعد 31
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آیا این تفاوهتا سبب میشود  که زن و مرد از حلاظ حقوق طبیعی و فطری  وضع �ا مشاهبی داشته باشندیا �ه؟ تفاوتی که در 
 میان زن و مرد هست  که آهنا را در بعضی قسمت ها در وضع �امشاهبی قرار میدهند  بر اساس چه فلسفه ای مقررات اسالمی 

  هست؟ آیا آن فلسفه ها  هنوز هم  به استحکام خود باقی است  یا �ه؟ 
  :مقام زن در جهان بینی اسالمی

له مقررات  و قوا�ین خشک  بدون تفسیر �یست ، در  قرآن تنها  جمموعۀ قوا�ین �یست ، حمتویات قرآن صرفًا یک سلس:قسمت اول
قرآن هم قا�ون  است و هم تاریخ و هم موعظه و هم تفسیر  خلقت و هم هزاران مطلب دیگر ، قرآن مها�طور یکه در موارد ی  

و حیات ، عزهتا و بشکل بیان قا�ون  دستورالعمل معین میکند ، راز  خلقت زمین و آمسان  و گیاه و حیوان و ا�سان ، راز  مرگ 
ذلت ها  ترقیها و احنطاط ها، ثروهتا و فقر ها را بیان میکند ، رازی را که قرآن در موارد معارف جدید کشوده است  علم با متام 
توش و توان در برابر آن سر تعظیم فرود آورده است ، قر آن از مراحل تکوین عامل گرفته تا کوچکرتین راز آفرینش یک سلول ، یک 

ه �ا چیز و حتی راز موجودیت  مورچگان ز�بوران عنکبوتان  اسپرماتوزوئید ، جنین  و مراحل تکامل آن  و در زهدان یا گیا
رحم آویزان بودن �طفه و سپس  ا�کشاف آن به گوشت و ستخوان و سائر جوارح و حواص قسمی پرداخته است که مورد 

آن قسمًا فلسفی �یست اما در موضوعات فلسفی چون جهان باوجودیکه قر. اعجاب  معارف جدید قرار  گرفته است 
،وا�سان و اجتماع که سه موضوع اصلی فلسفه است  بطور قاطع حبث و بیا�ی دارد ، قرآن ، به پیروان خود تنها قا�ون تعلیم منیدهد  

ر و جهان بینی خمصوص میدهد ، و صرفًا به موعظه و پند و ا�درز منیپردازد، بلکه با تفسیر خلقت  به پیرامون خود   طرز تفک
زیربنای مقررات اسالمی  در باره امور اجتماعی از قبیل مالکیت ، حکومت ، حقوق خا�وادگی  و غیره  مها�ا تفسیری است  
که از خلقت و اشیاء میکند،از مجله مسائلی که در قرآن کریم  تفسیر شده  موضوع  خلقت زن و مرد است ، قرآن در این مورد 

کرده و به یاوه گویان  جمال این را �داده است  که از پیش خود برای مقررات  مربوط به زن و مرد  فلسفه برتاشندو مبنای سکوت �
اگر . این مقررات را �ظر حتقیر آمیز  اسالم �سبت به زن معرفی کنند اسالم پیشاپیش �ظر خود در باره زن بیان کرده است 

  خلقت زن  و مرد چیست الزم است  به مسئله سرشت زن و مرد که در اکثر کتب مذهبی مطرح خبواهیم ببینیم  �ظر قرآن  در باره
  .است توجه کنیم 

ز�ان را از « �یز در این مورد سکوت �کرده است و در سوره های �ساء آل عمران و روم با صراحت می فرماید کهقرآن  
مهه مشا را از یک پدر آفریدیم و  : " ول میگوید مورد  آدم اان  آفریده ایم، و درجنس مردان  و از سرشتی �ظیر سرشت مرد
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خداو�د از جنس خود مشا برای مشا  مهسر :  برای مهۀ آدمیان میگوید " و " یم ن پدر را از جنس خود او قرار داده اجفت آ
ما در �وشتار های قبلی با فلهذا در اسالم  �ظریۀ حتقیر آمیزی  �سبت به زن از حلاظ سرشت و طینت وجود �دارد که » .آفرید

در ادبیات سابق و اسرائیلیاتی که در بعضی از متون .  های قرآ�ی و موقعیت های آن حبث مفصل ارائه داشته ایم آیهاستناد از 
مبالحظه رسیده است �ظریات حتقیر آمیزی که اثرات آن  �زد ا�ساهنای فاقد علم و ا�دیشه تأثیرات �ا مطلوبی جاه گذاشته است  

زن عنصر گناه است ، از وجود زن  شر ووسوسه  بر میخیزد ، زن شیطان کوچک است ، میگویند در «: شعر است کهم
هر گناه و جنایتی  که مردان مرتکب شده ا�د  ز�ی در آن دخالت داشته است ، میگویند مرد در ذات  خود  از گناه مرب ا 

�ی مبراتب رکیک تر  که هر  گز در شان هیچ ا�سا�ی چه مرد و چه است  و این زن است که مرد را بگناه می کشا�د و سخنا
حتی قصه فریفته شدن آدم و  خوردن دا�ه  گندم را  از اثر . زن جور منی آید  گفته ا�د که چند تای آ�را منباب مثال  آوردیم 

مان خداو�دی به آدم  عتاب فرموده وسوسه حوا عنوان کرده ا�د که کذبی بیش  �یست و قرآن صرفًا در موضوع  عدم اطاعت از فر
است و در هیچ جای قرآن کریم از این اسرائیلیات که حتی در متون اسالمی هم راه باز کرده  است چیزی وجود �دارد و این خود 

  .اصالت  قرآن و جهان  بینی منطقی این دین  مهیشه جاوید راصحه میگذارد 
رگز �گفته  که شیطان یا مار حوا را فریفت  و حوا آدم را، قرآن  �ه قرآن داستان  هبشت آدم را مطرح کرده  ولی ه  

حوا را بعنوان  مسئول اصلی  معرفی میکند و �ه او را از حساب خارج میکند ، قرآن میگوید به آدم گفتیم خودت و مهسرت 
مبیان می کشد ضمایر را بشکل در هبشت سکنی گزینید و از میوه های آن خبورید ، قرآن آجنا که پای وسوسه های شیطا�ی را 

شیطان آن دو را بفریفت  » فدالمها بغرور«شیطان آن دو را وسوسه کرد » فوسوس هلما الشیطان« :می آورد ، میگوید" تثنیه"
یعنی شیطان در برابر هر دو سوگند یاد کرد  که جز خیر آهنا را منی » وقامسهما ا�ی  لکما من الناصحین«راهنمائی کرد،

  .خواهد 
بدین ترتیب قرآن با یک فکر رائج  آن عصر  و زمان که هنوز  هم در گوشه و کنار جهان  بقایائی دارد  سخت مببارزه    

   32». پرداخت  و جنس زن را از این اهتام  که عنصر وسوسه و گناه  و شیطان کوچک است  مربا کرد
ر �احیه استعداد های روحا�ی و معنوی زن یکی دیگر از �ظرات حتقیر آمیزی که �سبت به زن وجود داشته است د  

میگفتند زن به هبشت منیرود ، زن  مقامات  معنوی و اهلی را منی توا�د طی کند، منیتوا�د مبقام قرب اهلی  آ�طور که . است 
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به قرآن در آیات  فراوا�ی  تصریح کرده است  که پاداش اخروی و قرب اهلی به جنسیت مربوط �یست، .مردان میرسند،برسد
ایمان و عمل مربوط است ، خواه از طرف زن باشد  یا از طرف مرد، قرآن در کنار هر مرد بزرگ وعابد  از یک زن بزرگ و عابده  یاد 
میکند ، از مهسران آدم و ابراهیم و از مادران موسی  و عیسی  در هنایت جتلیل یاد کرده است ، اگر مهسران �وح و لوط را 

 برای شوهران شان ذکر میکند، از زن فرعون به عنوان  زن بزرگی  که گرفتار مرد پلیدی بوده است  بعنوان ز�ان �ا شایشته 
  .غفلت �کرده است ، قرآن خواسته است  در داستاهنای خود  توازن را حفظ کند  و قهرمان داستاهنارا  منحصر مبردان �نماید

 شري بده و هنگامی كه بر جان  رايم كه كودكقرآن درباره مادر موسی ميگويد ما مبادر موسی وحی فرستاد  
 قرآن درباره مريم مادر . ما او را بسوی تو باز پس خواهيم گردا�يد�گران مباش کهبيمناك شدی او را بدريا بيافكن واو

 ميگفتند و گفت و شنودعيسی ميگويد كار او به آجنا كشيده شده بود كه در حمراب عبادت مهواره مالئكه با او سخن
 گرفته بود،که پیغمرب زما�ش را در حیرت  باالحلاظ مقامات معنوی آ�قدراز مريسيد ، كارش از غيب برای او روزی،ميكرد�د

در تاریخ اسالم  ز�ان عابد و عالیقدر . فرو  برده او را پشت سر گذاشته بود، ذکریا در مقابل مریم  مات و مبهوت ما�ده بود
  .فراوان ا�د 

ورد توجه این گروه  این �کته بود  که ا�سان بالفطره  و بفرمان خلقت  و طبیعت ، واجد یک سلسله اصل اساسی م
این حقوق و آزادیها را  هیچ فرد یا گروه  به هیچ عنوان  و با هیچ �ام  منیتوا�د از فرد  یا قومی صلب کنند . حقوق و آزادیها است 

دۀ  خود، آهنا را بغیر منتقل مناید  و خود را از اینها عریان و منسلخ سازد و مهۀ ، حتی خود صاحب حق و �یز منیتوا�د مبیل و ارا
  33.و برابر�د» متساوی«اعم از حاکم   و حمکوم ، سفید و سیاه، ثروتند و مستمند در این حقوق : مردم 

در فرا�سه  بصورت این هنضت فکری  و اجتماعی مثرات  خود را  اولین بار در  ا�گلستان و سپس در امریکا و بعد 
قرن �زدهم خود شاهد  . ا�قالهبا و تغیر �ظامها و امضاء اعالمیه ها  بروز و ظهور منود و به تدریج  به �قاط دیگر  ا�تشار یافت 

 گرفت که لزومًا  آیه داری مآیهحتوالت عظیم اقتصادی در اروپا و خمصوصًا روسیه بود که �ظام سوسیالیزم در مقابل �ظام سرم
  . دار به طبقه  کار گر التزام منودآیه منابع به طبقه زمحت کش و ا�تقال قدرت دولتی را از طبقه سرمختصیص
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مطرح شد  و برای اولین بار در اعالمیه جها�ی  » حقوق مرد«در برابر » حقوق زن«تنها در قرن بیستم بود که  مسئله 
  ملل متحد منتشر  گشت  تساوی حقوق زن و مرد  از طرف سازمان1948حقوق بشر  پس از جنگ جها�ی دوم  در سال 

  صریحًا اعالم شد  
یکی دیگر از  �ظرات حتقیر آمیزی که  �سبت به زن وجود داشته است ، مربوط به ریاضت جنسی میشود که جترد و  

ئین ها  تنها کسا�ی مبقامات عزوبت ، چنا�که میدا�یم در برخی آئین ها رابطه جنسی را  ذاتًا پلید میدا�ند ، به عقیده پیروان آن آ
با تیشه  بکارت : "معنوی �ائل میگرد�د  که مهه عمر جمرد زیست کرده باشند، یکی از پیشوایان  مذهبی جهان  میگوید 

مهان پیشوایان ازدواج را فقط از جنبه  دفع افسد  به فاسد  اجازه میدهد  ، یعنی مدعی هستند  که " درخت ازدواج را بر کنید 
لب افراد  قادر �یستند با جترد  صرب کنند  و اختیار از کف شان ربوده میشود  و گرفتار فحشا می شو�د  و با ز�ان چون غا

تا بیش از یک زن در متاس �باشند، ریشه افکار ریاضت . متعدد متاس پیدا میکنند ، پس ازدواج را برای اهنا هبرت جتویز میکنند
  . بد بینی به جنس زن  است، حمبت زن را  جزء مفاسد  بزرگ اخالقی  حبساب می آور�دطلبی  و طرفداری از جترد  و عزوبت و

اسالم با این  خرافه سخت �ربد کرد ، ازدواج را مقدس ، و جترد را پلید  مشرد، اسالم دوست داشنت زن را  جزء    
 می فرمود ، من به سه چیز  عالقه دارم ، بوی پیغمرب اکرم» من  اخالق اال�بیاء حب النساء« : اخالق ا�یباء معرفی کرد  و گفت 

در مهه آئین ها �وعی  بد بینی  به عالقه جنسی یافت میشود  مگر در اسالم، اسالم : برترا�دراسل میگوید. خوش، زن، مناز
  .از �ظر مساحل اجتماعی حدود و مقرراتی برای این  عالقه وضع کرده  اما هر گز آ�را پلید �شمرده است

 از �ظریات حتقیر آمیز ی که در باره زن  وجود داشته  اینست که  میگفته ا�د  زن مقدمه وجود  مرد است  و برای یکی دیگر
اما دین اسالم  هر گز چنین سخنی �دارد ، اسالم اصل علت غائی را در کمال صراحت بیان میکند، . مرد آفریده شده است 

ابر و بادگیاه و حیوان ، مهه برای ا�سان آفریده شده ا�د، اما هرگز اسالم با صراحت کامل میگوید ، زمین و آمسان و 
هن لباس «منیگوید  زن برای مرد آفریده شده است ، اسالم میگوید هر یک از زن و مرد  برای یکدیگر  آفریده شده ا�د،

ن را مقدمه مرد  و آفریده برای اگر قرآن  ز. ز�ان زینت و پوشش مشا هستند  و مشا لباس و پوشش آهنا. »لکم و ا�تم لباس هلن
مرد میدا�ست  قهرًا در قوا�ین خود  اینجهت را در �ظر میگرفت ، ولی چون اسالم از �ظر  تفسیر خلقت چنین �ظری �دارد  و 

یکی دیگر از . زن را طفیلی وجود مرد منیدا�د  در مقررات خاص خود  در باره زن  و مرد  به این مطلب �ظر �داشته  است
 حتقیر آمیزی که  در گذشته  در باره زن وجود داشته  این است که زن را  از �ظر مرد یک شر  و بالی اجتناب �ا پذیر  �ظرات
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 گرفتاری  خود میدا�سته ا�د  در آیهمیدا�سته ا�د بسیاری از مردان  با مهه هبره هائی که از وجود زن می برده ا�د  او را حتقیر و م
  . سکو�ت و آرامش دل اوست آیه این مطلب راتذکر میدهد  که وجود زن برای مرد خیر است، محالیکه قرآن کریم خمصوصًا

یکی دیگر از �ظریات  حتقیر آمیز  اینست  که سهم زن را در  تولد  فرز�د  بسیار �اچیز میدا�سته ا�د  که �طفه  مرد را 
قرآن ضمن آیاتی که میگوید  مشا را از مرد و ز�ی در . که بذر اصلی  فرز�د است  در داخل خود �گهمیدارد و رشد میدهد 

  .  آفریدیم و برخی آیات دیگر  که در تفاسیر توضیح داده شده است  به این طرز تفکر خامته داده است 
از آ�چه گفته شد  اسالم از �ظر  فکر فلسفی  و از �ظر تفسیر خلقت  �ظر  حتقیر آمیزی �سبت به زن �داشته  است  

  .ات را مردود  شناخته است بلکه آن �ظری
 عدم تشابه حقوقی زن و مرد  در چیست؟

  :تشابه �ه و تشابه آری
اسالم  در روابط  خا�وادگی  و حقوق زن  و مرد دارای فلسفه مستقل و روشن و جدا از سائر ادیان بوده از مهان  پیدایش ا�سان 

رده  قرن به این طرف  غیر قابل مقایسه  با افکار و �ظریات  ابوالبشر زن و مرد را در یک ترازو  سنجش کرده است که از چها
حتی داوریهای که در قرآن �سبت به زن صورت گرفته در .سائرادیان و  متام فالسفه های که در تاریخ گذشته ا�د میباشد

دو ا�سان متساوی هرگز مطرح �یست  که آیا زن و مرد  : اسالم میگوید . هیچ دین و آئین و اجتماعی سابقه �داشته  است
در ا�سا�یت هستند یا �ه؟ آیا حقوق خا�وادگی  آهنا باید  ارزش مساوی با مهدگر داشته باشند یا �ه؟ بلکه از �ظر اسالم  
زن و مرد  هر دو ا�سان  ا�د  و از حقوق متساوی  هبره مند هستند که در قبل در مورد حقوق متساوی مثالی را ارائه  کردیم ، آ�چه 

 در این زمینه  طرح میکند این است که زن و مرد به دلیل اینکه یکی زن است و دیگری مرد ، در جهات  خمتلفی با هم را اسالم
مشابه �یستند ، آهنا طوری ساخته شده ا�د که طبیعت شان  وظائف شان و توامنندیهای هر کدام شان خمصوص خبود شان 

سته است خملوقاتش دارای اجزای مهگون و مشابه باشنددر ر�گ در میباشد، خداو�د  بنا بر حکمت عظیمی که دارد خنوا
خداو�د جهان و کائنات و آ�چه راکه در آن . پوست در زبان در افکار در توا�ائی های ذاتی و ارثی این عدم مشاهبت هبم میرسد

ق شده است که مهه   خاص مبیاشدجهان خود روی یک هدف غائی خاصی تکوین و خلآیهخلق کرده است دارای یک هدف و غ
پیروی به �اموس اکرب که مها�ا خط مشی خداو�د در اریکه قدرت را پدیدار میسازد،ز�ان که از جنس و سرشت با مردان  یکی 

 ای که توسط شان تسلسل �سل را پایدار و جاوید  بدارد دارای خواص وخصوصیات و توا�ائی آیهخلق شده ا�د  ، روی هدف و غ
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ا�یدۀ، مثال بچه را در رحم به تکامل رسا�یدن و آن را تا مرحلۀ  پختگی در بدن باال�دن و  زایش دادن های بالقوۀ خاصی گرد
و شیر دادن و حضا�ت فرز�دان و به او عاطفه را تلقین کردن و بزرگ منودن، از مجله توا�ائی های است که خداو�د در جنس مو�ث 

ه �یست و اگر این توا�ائی ها در وجود زن  تبارز منیکرد جهان یکسره به ودیعه گذاشته است که از توان هیچ  مردی ساخت
مهینطور  خداو�د وجود زن را باوجود برداشت آهنمه توا�ائی های ذاتی �فیس و زیبا و شکنند و در معرض خطر  �قصان .میمرد

در مهه امور ز�دگی یار و . فتار مناید پذیر خلق کرده است تا مردان  بتوا�ند با  مواظبت  شکیب مندا�ه الزم با زن به معدلت ر
یاورش باشد  در گرما های سوزان با قبول اجنام کار های توا�فرسا خباطریکه ز�ش آرام و در آسوده حالی  با فرز�دا�ش و 

 .حضا�ت شان بصورت درست رسیده بتوا�د شکیب و �ا شکیب وظیفه خود میدا�د  تا متام لوازم و مایحتاج او را فراهم سازد 
در اجتماع ز�بور عسل یک تعداد از . این اصل تقسمات فزیولوژیک در اکثر حیوا�ات و حتی �باتات �یز منظور خلقت بوده است 

ز�بوران ماده که بنام  ز�بوران  کارگر �یز یاد میشو�د و ظیفه  مجع آوری شیره گلها و گیاهها را دار�د تعداد دیگری از 
 و کار های مربوط به آن را دار�د و یک هتداد مصروف تیمار و پرورش ملکه مادر که در یک این ز�بور ها وظیفه مواظبت  کندو

مهچنان در  �باتات ، بعضی از �باتات و درختان و . کندو صرفًا یکتا وجود میداشته باشدووظیفه ختم گذاری را دار�د 
 خوشبو  تولید میکنند که از عطر آن گیاهان هر کدام  دارای هدف و وظائف خاصی هستند یک تعداد گل های زیبا و

بعضی ها میوه . آن استفاده میشود  آیه های گوارا میباشند که از سآیهبسیاری از درختان دارای س. استفاده میگردد 
های شیرین  تولید میکنند از بعضی شان الیاف هتیه میشودو بعضًا دارای جنسیت مرغوب چوب است که در ساختماهنا از آن 

حتی رویش یک . میشود؛ در کارخا�ه قدرت به هزاران هزار ازین ر�گ اجناس با وظائف خمتلف وجود میداشته باشد استفاده 
گیاه تا گیاه دیگر فرق میکندتوا�ائی های هر کدام شان �یز مربوط به  �وع شان میباشد و مهه خباطر این است که �ظم و 

استواری این را خبشید تا طفل در آغوش مادر بزرگ شود برای مرد این ) زن(ن �اموس طبیعت  پا بر جا و  استوار مبا�د برای ا�سا
وظیفه سپرده شد تا در تامین معیشت و امنیت زن و فرز�دان  خود از هیچ  گو�ه سعی دریغ �ورزد و این وظیفه را جزء فطرت 

ناخته  خواهد شد  اگر مادر  اضداد استوار است اگر شب �باشد روز از کجا شآیهلذا جهان بر پ. خود قبول بکند 
هبر حال  هریکی الزم و ملزوم مهدگر هستند . �باشد  مواهب ز�دگی به چه ر�گی و به چه ترتیبی آشکار خواهد شد

مهدگر وضع مشابه �دار�د لذا وظایف و تکالیف و جمازاهتای هر کدام فرق میکند و با .متساوی هستند اما مشابه �یستند. 
غرب بیهوده میکوشندمیان زن و مرد  از قوا�ین و مقررات  و حقوق و وظایف وضع واحد و مشاهبی بوجود آور�د  و تفاوهتای . 
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تفاوت های که میان �ظر  اسالم و سیستم های  غربی وجود دارداین است که این تفاوت . غریزی زن و مرد را �ادیده  بگیر�د
تفاوتی که میان �ظر سیستم های  غربی .  غریزی بوده که میان زن و مرددر فطرت شان عجین  شده، وجود دارد های فطری و

وجود دارد  علی هذا آ�چه  اکنون  در کشور ما  میان طرفداران  حقوق  اسالمی  از یکطرف  و طرفداران  پیروی  از سیستمهای 
تساوی " حقوق زن و مرد است  �ه تساوی حقوق آهنا  ، کلمه هابتشغربی  از طرف دیگر ، مطرح است   مسئله وحدت و 

جامعه و ما معتقد هستیم که ادعای .یک مارک  تقلبی  است  که مقلدان  غرب بر روی  این ره آورد غربی  چسپا�یده ا�د" حقوق 
 و مرد را به اساس  ارزش تساوی حقوق زن و مرد یک پدیده معنی دار  است و مهه قوا�ین گذشته  و حاضر جهان  حقوق زن

های  مساوی وضع کرده ا�د  فقط مشاهبت را از میان برداشته ا�د که به هیچصورت و در هیچ ظرفی وهیچ فطرتی  پدیدار 
اسالم از مهان آغاز فصل �وی را برای با�وان خباطر به زیسنت و در صیا�ت زیسنت در خا�واده را الزامًا از وظائف . خنواهد بود 
رد و کوچکرتین عواطف و احساسات زن را �یز  از وظایف مردان در مقابل ز�ان  فرو گذاشت �کرد ولی این اروپائی مردان مش

که تا شروع قرن �زدهم  زن قا�و�ًا و عمال فاقد هر �وع حقوق ا�سا�ی در آجنا بوده  است ،که �ه حقوق مساوی با مرد داشت و �ه 
ای که در کمرت از یک  قرن  اخیر  بنام زن و برای زن کم و بیش حقوق مساوی با مرد  پیدا در  هنضت عجوال�ه . حقوق مشابه با او 

کرد  اما  توجه به وضع طبیعی  و احتیاجات جسمی  و روحی  زن،هرگز  حقوق  مساوی با مرد پیدا �کرد، زیرا زن اگر 
اه منحصرش این است  که مشاهبت حقوقی را  میخواهند  حقوق مساوی حقوق مرد  وسعادتی  مساوی سعادت  مرد پیدا کند  ر

 این راه است  که وحدت و ها ازتن.از میان بردارد ، برای مرد حقوق متناسب با مرد و برای زن حقوق متناسب با خودش قائل شود
و .  خواهد شد صمیمیت  واقعی میان مرد و زن  بر قرار میشود ، و زن از سعادت مساوی با مرد  بلکه باال تر از آن  بر خوردار

  .مردان از روی خلوص و بدون شائبه اغفال و فریبکاری  برای ز�ان حقوق مساوی  و احیا�ًا بیشرت از خود خواهند شد
و هرگز باور براین خنواهد بود که در شرایط موجود در اجتماع ما که متثیل کننده شعائر اسالمی است زن بتوا�د �صیبی  به 

زیرا باوجود کوشش ها و تالش های که در مورد هببود ز�دگی ز�ان در کشور .  داشته باشندارزش مساوی با حقوق مردان 
صورت گرفته است ، رسیدگی به ز�ان که در اسالم حقوق فراوا�ی که به اهنا عطا کرده و در طول تاریخ عمال این حقوق 

تبعیت کور کورا�ه از روش غربیان که خود عامل هزاران ملتوی و مرتوک ما�ده است به او باز پس داده شود، �ه این که با تقلید و 
 بدخبتی  برای ز�ان هستند با اضافه کردن �ام قشنگی باالی یک فرضیه غلط بد خبتی غربی را �یز بر بد خبتیهای موجود شرقی

ال تساوی وجود  �یز گفتیم که ادعای تشابه بین هیچ  عنصری  موجود  �یست اما هبر حما قبال. در ز�دگی زن بیافزائیم
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ما در حدودیکه طبیعت و قوا�ین مبا اجازه  میدهد در مورد ز�ان حقوق متساوی را مراعات میکنیم این وضع میتوا�د  . دارد 
عدالت و حقوق فطری زن را  در حدودی که طبیعت زن و مرد را  در وضع �امشاهبی  قرارداده است هم مغایر فطرت  طبیعی با 

پس چه هبرت که  با در �ظر داشت حقوق متساوی و پرداخنت آن به . ده های قا�و�ی اش را �یز مصلوب کند حقوق زن باشد و هم دا
این عدم تشابه در پاره ای از حقوق با�وان  عدالت و حقوق فطری زن را برای مهیش . ز�ان  اجتماع را هبرت به جلو  حرکت دهیم

ه اصلی مربوط می شود  که بنام اصل عدل یاد میگرددکه یکی از ارکان  ز�ده �گاه میدارد و این حبث که جنبه فلسفی دارد ب
اصل عدل مهان اصلی است که قا�ون  تطابق عقل و شرع را بوجود آورده است زیرا قوا�ین اسالمی که . کالم و فقه اسالمی است 

 و آیهکه فلسفه  اصل عدل  پ. باشدمنشاء از کالم ربا�ی دارد هرگز منیتوا�داز حمور  عدالت  و حقوق فطری  و طبیعی خارج
ولی اصل .بعضًا از اثر  پیش آمد های �ا گوار تاریخی این راه ادامه  �یافته است . فلسفه حقوق هنادی در اسالم را بنا هناده ا�د 

 شده است  که اولین عدالت  به عنوان امور ذاتی  و تکوینی و خارج از قوا�ین قرار دادی  اولین بار بوسیله مسلمین  در تاریخ عنوان
  . های  حقوق طبیعی  و عقلی را در ا�ساهنا بنیان گذاشته ا�دآیهبنیان گذار پ

اگر بتاریخ اسالم  �ظر ا�داخته شود  تقریبًا هشت قرن قبل  از فیلسوفان و دا�شمندان اروپائی  افتخارایجاد فلسفه   
وپائیان امروز به آن متوصل شده ا�دکه میشود با تطبیق این د که ار اختصاص داد�های  اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی را خبود

حرکت ها با در �ظرداشت  اصل قوا�ین قرآ�ی حرکت ها و ا�قالهبای را بوجود آورد که واقعًا چهره مرد و زن را در جامعه تغیر 
ست فلسفه می کشا�دتوقف ما  بیش از این روی این اصل که ما را بکوچه های بن ب.خواهد داد و جهان را عوض خواهند منود

منیکنیم  و از علت های روا�ی  و علل تاریخی و منطقه وی آن میگذریم  وبه این دو اصل که شرقیان و غربیان هر دو به آن اذعان 
دار�د در حد تعادل می ا�دیشیم که  شرق متایل به اخالق دارد و غرب شیفته حقوق زن است و ما هر دو را در مورد زن پذیرا 

م  تا بتوا�یم در بین این تفاوهتاا�سا�یت خود را بشناسیم و از آن دفاع کنیم و �گذاریم حبریم حقوق ز�ان کسی پا میشوی
زیرا ا�سا�یت هم به اخالق وابسته است و هم  حبقوق، هیچکدام  از حقوق و اخالق  به تنهائی معیار ا�سا�یت .گذارد

  .�یست
تاکید بعمل آمده است که حقوق و اخالق هردو مورد عنایت قرار گیرد و یکی بدون در متون دین اسالم مهواره به این دو اصل 

حتی دین اسالم به این پا فشاری دارد تا ابناء این دین خباطری که مورد جتاوز و تعدی قرار �گیر�د می . دیگری مفهوم �یست
  .تباید آشنائی کامل با حقوق و دفاع از حق، میراث بزرگ اسالمی شناخته شده اس
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حقوق یک مسئله  عقلی و استداللی است  و برهان آن  مربوط به  حقیقت . حبث ما در مورد حقوق و عدالت است   
با وضع قوا�ین . عدالت و حقوق قبل از آ�که  قا�و�ی در د�یا وضع شود  وجود داشته است . عدالت  و طبیعت حقوق میشود

در مورد عدالت گپ های زیادی گفته شده است که تکرار آن . ردمنیتوان ماهیت عدالت و حقوق ا�سا�ی بشر را عوض ک
عدالت غیر از احساسات  با چیز " می افزائیم که " هربرت  سپنسر "در این جا سخن را طویل میسازدفقط با سخنی از  

  .دیگری آمیخته است که عبارت  از حقوق طبیعی افراد بشر  است 
  اعالمیه حقوق بشر قا�ون است؟  

  . بتوا�ند آ�را تصويب بكنند يا �كنند مقننه کشور هاقراردادی �يست كه قوایاز �وع امور بشر اعالميه حقوقحمتويات
را مورد حبث قرار داده است ، حقوقی را مطرح  اعالميه حقوق بشر ، حقوق ذاتی و غري قابل سلب و غري قابل اسقاط ا�ساهنا

آهنا را برای ا�ساهنا قرار  ا�ساهنا است و دست توا�ای خلقت و آفرینش  ا�سا�یاعالميه الزمه حيثيت اينكرده است كه به ادعای
اعالميه عقل و اراده و شرافت ا�سا�ی داده است اين حقوق را هم طبق ادعای داده است ، يعنی مبداء و قدرتی كه به ا�ساهنا

توا�ند از خود  وق بشر را برای خود وضع كنند و �ه میتوا�ند حمتويات اعالميه حق  ا�ساهنا منیحقوق بشر به ا�ساهنا داده است
 �ه به تصویب منایندگان جملس و قا�ون ، بايد بتصديق فيلسوفان برسداعالميه حقوق بشر فلسفه است �ه اسقاط منايندسلب و

ا و برابریها فوق العاده �ظر به اینکه هنضت در غرب د�بالۀ سائر هنضت ها بود و بعالوه تاریخ حقوق زن در اروپا از �ظر آزادیه
  . و تساوی سخن  �رفت " آزادی" مرارتبار بود، در این باره �یز جز در باره

پیش گامان این هنضت، آزادی زن و تساوی حقوق اورا با مرد مکمل و متمم هنضت حقوق بشر که از قرن هفدهم   
حقوق او با مرد سخن از آزادی و حقوق بشر بی معنی عنوان شده بود دا�ستند و مدعی شد�د که بدون تأمین آزادی زن و تساوی 

است، و بعالوه ، مهه مشکالت خا�وادگی �اشی از عدم آزادی زن و عدم تساوی حقوق او با مرد است و با تأمین این 
  .جهت،مشکالت خا�وادگی یکجا حل میشود

ین �ظام بالقوه �ظام نی اینکه آیا امسئله اساسی در �ظام حقوق خا�وادگی خوا�دیم، یع" در این هنضت ما آ�چه را   
آ�چه . ا �ه؟ به فراموشی سپاریده شدطق و معیار سائر موسسات اجتماعی ی و منطق و معیاری دارد جدا از منمستقلی هست 

در مورد حقوق زن �یز . اذهان را خبود معطوف ساخته بود مهان تعمیم اصل آزادی و اصل تساوی در باره ز�ان �سبت مبردان بود
مهه سخن ها در مورد یک مطلب دور میزد که زن با . بود و بس"حقوق طبیعی و فطری و غیر قابل سلب بشر"نها موضوع حبثت
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مرد در ا�سا�یت شریک است و یک ا�سان متام عیار است ، پس باید از حقوق فطری و غیر قابل سلب بشر، ما�ند مرد و برابر با 
 در این کتاب فراموش کرده ا�د که اساس و مبنای حقوق طبیعی خود طبیعت است ، ولی غربیان این را. او، برخوردار باشند

یعنی اگر ا�سان از حقوق خاصی برخوردار است این به این معنی است که اسپ و گوسفند و مرغ و ماهی از آهنا بی هبره 
 مساوی هستند و مهه باید آزاد ا�د ، ریشه اش طبیعت و خلقت و افرینش است، و اگر ا�ساهنا مهه در حقوق طبیعی با هم

  زیست کنند این فرمان در منت خلقت صادر شده است  که چهارده قرن قبل قرآن باالی آن صیحه گذاشته است  
  :  �گاهی به  تاریخ زن  در اروپا

. �دمتفکران قرن هفده و هجده اروپا از قبیل ژان ژاک روسو ، ولرت ، مو�تسکیو از مجله طرفداران  حقوق بشر بود
در . حقوق بشر چیزیست که بعد از ا�قالب کبیر فرا�سه در طلیعۀ قا�ون اساسی فرا�سه جاه باز کرد که دارای هفده ماده میباشد

در قرن �زده ».افرادبشرآزادمتولد شده و مادام العمرآزاد ما�ده و در حقوق با هم مساوی ا�د«ماده اول آن تذکر رفته است که 
سمت عظیم  قاره اروپا را با ایجاد  اداره دولت از طریق اشرتاکات کار گری که طبقه کار گر به ا�قالب سوسیالیستی یک ق

رهربی ایدیو لوژی مارکسیست و اداره حکومتی لنین و استالین به منایندگی از طبقه کار گر چهره اروپا را تغیر داده �قطه  
 �د ایجاده افکار اقتصادی را به �فع طبقه کار گر الزام میکردعطفی در این قرن برای روشنفکران دارای افکار سوسیالیستی ک

  .گردید
قدیمی ترین کشور ) به اصطالح( در قرن بیستم برای اولین بار حقوق زن در برابر حقوق مرد عنوان شد و ا�گلستان  

 این قا�ون تساوی 1920ا در ایاالت متحده امریک. دیموکراسی جهان در اوائل این قرن برای ز�ان و مردان حقوق مساوی قائل شد
در متام جهان در قرن بیستم گروه های . فرا�سه �یز این قا�ون را در قرن بیستم پذیرا شد. حقوق زن و مرد  را به تصویب رسا�ید

خمتلفی در مهه جهان از مجله افغا�ستان در زمان امان ا خان  طرفدارروابط عمیقی در روابط مرد و زن از �گاه حقوق و 
  .ایف گردید�دوظ

 ملیون افراد شددر سال 50در اعالمیه جها�ی حقوق بشر پس از جنگ جها�ی دوم که منجر به کشته شدن بیش از   
از آجنا که «:هجری مشسی از طرف سازمان تلل متحد به تصویب رسیدکه در مقدمه آن چنین قید شده بود1948/1327م

فرد ا�سا�ی و تساوی حقوق مرد و زن جمدًا در منشور اعالم کرده ا�د ، حتول و ملل متحد ایمان خود راحبقوق بشر و مقام و ارزش 
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حبران ماشینی قرن �زدهم و بیستم و بفالکت افتادن کارگران و خبصوص ز�ان  بیش از پیش سبب شد که مبوضوع حقوق زن 
  34».رسیدگی شود

اهنای فزیولوژیکی و هارمو�ی که وظائف عمده را در البته ما د�باله این حبث را در مورد شناخت عواطف و احساسات و  ساختم
 سر�وشت ز�ان  ایجاد میکنند مباحثی در آینده  خواهیم داشت

 
  
  

  شفافیت جایگاه زن در اسالم
  خبش سوم

  2008جوالی 7
  

  :وظایف و حقوق زن در اسالم  
ی باالیش گذاشته شده  هر کسی چه زن باشد چه  مرد اجبارًا الزامیت دارد تا بار مسئولیت های که در ز�دگ  

 ایکه مبردان الزام وارد میکند یهاچنا�یکه تعمیل شرایط و ارکان دین برای مردان واجب است این وجوب  به ز�ان �یز بر پ. بردارد
  . ولی این تکالیف در �وع خود تفاوت دارد . وجود دارد 

ا مکلف �یستند ؟ و در مقابل  ز�ان تکالیفی چرا مردان  تکالیفی بردوش دار�د  که ز�ان براهن: شاید سؤال شود که   
مسئولیتهای ذاتی و اجتماعی مردان با ز�ان کمرت : دار�د که مردان �دار�د ؟ قسمیکه در قسمت اول �یز اشاره  رفته است 

 رابطه مشاهبت دار�د  مثال وظیفه ز�ان شیر دادن و حضا�ت فرز�دان و پرورش اطفال و ثبات �ظم حمیط خا�وادگی و استواری
ها با اعضای خا�واده و کسا�یکه با خا�واده ارتباط و روابط دار�د ، تأمین ضروریات در داخل خا�واده و تقریبًا متام فعالیتهای  
با�وان بطور اهم در خا�ه خالصه میشود و بطور اخص ز�ان میتوا�ند  در سائر شئون ز�دگی  �یز توفیق کار بدست آور�د، هلذا 

ا�ش را مهان ا�دازه که برای مردان مهم میدا�د در قسمت ز�ان  �یز تأکید مینمایدو این خباطر ی است تا ز�ان اسالم فرا گیری د
                                                 

  328 تا924، صص،5ـ البرت ماله ، تاريخ قرون معاصر اروپا ، جلد 16ـ
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 هستی تا جائیکه مربوط به در �ظام . قادر باشند  منظومۀ �ظام  شخصیتی خود را آ�طوری که آرزو دار�د رشد و پرورش دهند
و خمتص به  با�وان ساخته است از مجله مادر شدن ، شیر دادن و پرورش  ، خداو�د بعضی از وظایف را خاص خا�واده میشود

  .کودک از وظایف فطری ز�ان است که هیچ قا�و�ی حق �دارد در این مورد مبادران حد و مرزی تعین کند 
�د و این از اما مسئولیت  تأمین خمارج و مایحتاج خا�واده بر عهده  مرد بوده و ز�ان در این زمینه کدام مسئولیتی �دار  

زیرا در عدم حضور ز�ان در خا�واده  مسئولیت اجتماعی . مکلفیتهای مردان است که مایحتاج خا�واده  خود را مرفوع ساز�د 
باید .یعنی ، �ظارت و مراقبت  از دوران کودکی و مراقبت از اطفال براساس یک بر�امه سامل بدون مراقبت  و مسئول خواهد ما�د 

اخنت به امور منزل و تربیه اطفال در خا�واده که بر دوش مادران می باشد هر گز از بزرگی و ارج مقام زن اذعان داشت که پرد
  .کاسته منیگردد

در کشور ما که �یم بزرگرت از مردان  ما بیسواد و از دا�ش  بدون هبره هستند تعداد زیادی که اضافه تر از دو ثلث   
بعد از توافقات بن و فعال شدن جامعه مد�ی و اکثر  . ستند که با سواد �یستند با�وا�ی ه جامعه ما را تشکیل خواهد داد

موسسات �ظیر آن که در راستای ا�کشاف  ز�ان کار میکنند فعال شد�د ولی برخی از این هناد ها با داشنت کارمندان عادی و غیر 
مبراتب بد تر از زمان طالبان منود�د ؛ به این معنی که با ماهر که آهنا خود از  روا�شناسی زن هبره ای �دار�د ، وضع ز�ان کشور را 

 �ه به ا�کشاف فکری و خود را به با�وان �زدیک میکنند که �ه به ز�ان و) �داشنت توا�ایی های فکری و جتارب علمی(ابزار و وسایلی 
 تداوم جنگهای چندین ساله در بسا موارد که سطح برداشت های فکری در جامعه ما که از اثر.أثیر میگذاردذهنی آهنا ت

به اکثر ز�ان . سخت آسیب دیده است ز�ان و مردان بطور مساویا�ه از موهبت های فکری وحیاتی بی هبره و �ا آشنا هستند
اینطور تلقین گردیده است که گویا حقوق  مشا بر آورده منیشود و مهواره مورد تلف واقع میشود و این  شوهران مشا هستند 

آهنا قبل از اینکه فکر کنند  که هدف از  .را در �ظر منیگیر�د و منیگذار�د مشا از آن استفاده کنیدو �ظیر اینها که حقوق مشا 
 و حتمیل کردن  مسئولیت تشکیل خا�واده  و  بقای �وع ا�سان تشریع ازدواج که یک  مصلحت  ضروری  است  که عبارت است از 

که آینده  ایۀ از �سلها  با پارۀ دیگر ، با هبره گیری  از توجه �سل پیشین  به �سل تربیت �سلها بر ا�سان ؛یعنی گره زدن  پار
 چهی �ساخته راهی را به آ�ان پیش پا میگذار�د که با موجودیت صد ها درد و افسوس  آهنا را متوجه جا�شین او خواهد شد،

ن در یک جامعه ای مطرح میگردد که زن و مرد هر  حال فکر کنید این سخنا.منیتوا�ند پیش پای با�وان  فراهم ساز�د  کومکی
این حاالت را میتوان �اشی از جنگ . حکمفرما میباشد قرار دار�د  مادو بیک سویه موردعوارض سوء حیات که فطرتًا در جامعه
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 امراض زدگی ، اقتصاد مفلوج و �ا کارآگاهی،بی خامنا�ی ، عدم موجودیت مراکز هبداشتی و مصاب بودن اکثر با�وان به 
گو�اگون ، �بودن مراکز کمک های ختصصی هبداشتی ، �بود کورس های  آموزش سواد حیاتی ، �بود خا�ه و جای و در یک 
کلمه �بود وسیله معیشت ز�دگی از مجله عواملی است که زیاده تر از پیکره های خا�واده را در ر�ج و بی سرو ساما�ی دائمی 

که با ز�ان در مورد هببود حیات ز�ان کار میکنند باید بفهمند که از  کجا شروع بکنند و حال این گروپهای .  قرار داده است 
چطور و چه وقت شروع کنند؟ عواملی که باز دار�ده رشد  خا�واده است  شناسائی شود  اگر رفع آن از توان آن گروپ 

د ، احیا�ًا اگر قدرت شان است پیشنهاد شوایی کاری پوره �باشد ضرورتًا آ�را مبراجع با صالحیت که حل این مشکالت در توا�
این را �داشته باشند که این کار را عملی بساز�د باید کار شان را از یک �قطه دیگر آغاز کنند تا باعث ا�فکاک و ا�زجار در 

ن برهم شود و این بد بنام  آزادی ز�ان اکثرًا چنین برداشت شده است که میا�ه ز�ان با خا�واده خمصوصًا مردا.  �گرد�د هافامیل
  .ست که جامعه را بطرف بی ثباتی میربدیترین شیوه یی خصما�ه ا

  و خمصوصًا در قا�ون اساسی کشور مااگر �یک سنجیده شود برای هر موضوعی در  قوا�ین اسالم و جامعه مد�ی  
 ترین وسایل تنظیم کننده �ظام خمصوصًا کشور ما با داشنت قوا�ین  شرعی و مد�ی  دارای مکمل.  حد و حدودی وجود دارد 

  .ولی این که آن قوا�ین در اجراء قرار منیگیر�د حرف دیگر است. ا�سا�ی است
 دار حقوق زن میدا�د یها�ین موضوعی وضع و آ�را هبرتین طالدین اسالم بر عالوه  اینکه ارزش مادی زن را در چوکان قو  

ان  یاد میکند فقط چیزی که در بین  فرق دارد عدم شباهت های فطری ز�ان از �ظام ساختاری و معنوی مقام زن �یز برابر با مرد
 یهااست که در مقاالت گذشته روی آن  حبث های مفصل صورت گرفته است ، چیزی که در غرب وجود دارد صرفًا پ

 دینی ، بعنوان یکی گذاری و محایت از جامعه جز برای  عامل مادی منیباشد و این در حالیست که مبا�ی اسالم  و ارزش های
از عوامل  ساز�ده اجتماع ، �بایدصرف به عامل مادی چشم دوخته شود و متام اولویتهای را که زن  در طول تاریخ به آن پیرایش یافته 

 گذاری جامعه  مرفع آیهغربی ها  تقدیس مادیات و توجه به آ�را پ.است مهه را در پای دیوار ارادۀ عوامل مادی قربان کند
د و متام لذات مادی را برای فراهم کردن آزادیهای مادی برای زن آماده میساز�د تا ساز و برگ شرافت ا�سان در این نی میدا�ا�سا�

چنا�چه ما در اروپای عصر ماشین دیدیم که با�وان در دایره های مراکز . فصل بیهوده طبیعت شاداب خود را از دست بدهد 
تاریخ عصر جدید اروپا �وشته (چگو�ه سالمت و حیثیت خود را  یکجا از دست داد�د تولیدی کاالها با کودکان خورد سال 

 ملیوهنا �فر  اعم از ز�ان و مردان  از کار بیکار 1930در دوران رکود بزرگ اقتصادی دهه « و مهچنان).الربد ماله جلد پنجم
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و . در �ومیدی  و احساس گناه  شدید شد�دبسیاری از با�وان با بسته شدن در های کارخا�ه به روی شان ، غرق . شد�د 
آ�گاه که ورقۀ  خامتۀ خدمت را  به دست شان  داد�د ، احساس کرد�د که شخصیت شان بکلی  در هم شکسته شده 

  35».است
یک �ظر سنجی عمومی  در رابطه با آزادیهای از حد " کینزی" چند سال قبل کا�ون حتقیقاتبر اساس یک گزارش از امریکا 

  .ه بر میدارد اخت  که خبوبی از این موضوع پردسی، در رابطه  با عمل جنسی  و اخالق  در امریکا ، براه ا�دزیاد جن
شد  که اگر دوست مشا  با دخرت دیگر  وان ، این سؤال در میان گذاشته میدر این �ظر خواهی  با اکثر  دخرتان  ج

  ان خواهید داد؟رابطۀ جنسی بر قرار کند ، مشا چه عکس العملی  از خود �ش
که ما : ز آ�ان گفتند  فیصد ا10طع رابطه خواهند کرد و که با دوست خود ق:  از دخرتان  اینطور پاسخ گفتند6%

  فیصد33،4ن را دوست آ�چنا�ی  تصور خنواهیم کردو ما�د  ولی برای بار دیگر دوست مامهچنان  بر رابطۀ خود خواهیم 
ن دوست  خود تلقی خواهیم کرد ولی مسئله به �سبت ما  مایۀ �گرا�ی خواهد بود و البته ما آهنا را مهچنا: آ�ان گفتند

ما مهچنان با هم دوست  باقی ما�ده و این مسئله  : فیصد میرسید ، در پاسخ خود گفتند 51باالخره باقی ما�ده  که تقریبًا به 
 دست رس داریم تا دوست های پسر  متعدد داشته ، زیرا ما �یز این امکا�ات را درهرگز برای ما مشکل آفرین  خنواهد بود

  36.باشیم
ع گیری  که از طرف اکثر دخرتان  جوان بوده  است ، از �ظر سنجی مشعر است ؛ منطق این موضدر غرب قسمیکه  این  

ی �ا مشروع  نستنزیل یافته است ، �ه اینکه عمل جاین �اشی شده است که ازدواج معمول  به سطح ز�ای  مورد اتفاق  دو دوست  
  .به سطح ازدواج منضبط  و مقدس ارتقا یافته باشد

با توجه به اینکه  اسالم ز�ا را  آن چنان که هست، خباطر یک سلسله عواقب زیا�بار  �اشی از آن مهیشه مردود میشمارد ، در 
عنی ز�ای دائمی، چیزی از ، ی)متعارف در غرب(این صورت تنزیل یافنت ازدواج شرعی  به سطح رابطه جنسی  دوستا�ه آزاد 

،که زیان این عمل آزاد حقیقت را تغیر خنواهد داد  و سلسلۀ آثار زیا�بار و وقاهت موجود و علنی ز�ا را  توجیه  خنواهد کرد
جنسی در دراز مدت و کوتاه مدت باعث مصیبت های جربان �ا پذیر برای �سل های بی هویت و سرگردان در آینده که هر 
                                                 

 ، فصل  هفدهم ، 1380ـ الوين تافلر ، موج سوم ، برگردان بفارسی ، شهيندخت خوارزمی ، تهران نشر فاخته ، چاپ چهاردهم ،  35
  .288خانواده های آينده  ، ص 

  .1993 جون 776مجله النکاح العربی، شماره : رک117ريال116ـ زن در شفافيت شريعت الهی و تيرگی غرب ،صص، 36
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و عواقب و . یاد میگرد�د " بچه های کنار ساحل "م بناواقعی خود را منیشناسند، خواهند شد که در غرب گز پدرو مادر 
 که هر گز بفکر ایجاد  تشکیل ه رو منا میگردد این  است که این ز�انخیمی که برای دخرتان جوان امروزی  غرب در آیند

 و زیبایی های جسمی خود را از دست میدهند بدون یار و یاور و  بعد از این که با گذشت زمان جاذبه  ها ا�دخا�واده �بوده
و اما مرد ها  برای اقدام  به  جتاوزات  خود .خا�واده در فراموشخا�ه های کهنساالن برای دقایق شوم مرگ روز مشاری خواهند کرد

 یک شریک  �و جنسی  خویش مهه ، هر �وع وسیله ای را  دستآویز قرار دادو در راه خبت آزمایی  خویش خباطر بدست آوردن
کرامت ، قابلیت ، امنیت و هبداشت  جامعه ای  که در آن می زید  و مهچنان مهه حقوق زن را  از : مفاهیم  قابل تصور را  از قبیل 

  قبیل امنیت  در ز�دگی ، برخورداری  از آزادگی ، اهتمام  به شخصیت و حمافظت  از هببود و تندرستی زن  که مهه و مهه
  .برای آن جامعۀ ستمگر  قابل اعرتاف بوده ا�د ، �قض و برباد داد

ی  و  که �ظام غرب  از آجنا که در برابر  جایگزینی  رفاقت خا�وادگی  در جای روابط  ز�اشویو این خباطری رخ میدهد 
�شان داد ، این  سطح  رفاقت  خا�وادگی  جایگزین ازدواج ، موضع مناسب از خود ارتقای جتاوزات جنسی دیگر به

خود از سوی غرب  اعالم به این بود  که مهۀ جتاوزات جنسی  صورت گرفته در جامعه ، درست مهچون روابط  جنسی موجود  
در ز�دگی ز�اشویی  پنداشته ا�د که اسالم آ�را خباطر فقدان  مکارم اخالقی و ایجاد وقاهت و بی حیایی و قطع �سل و 

  .شوهری بشدت رد میکند و به مسلما�ان  دستور میدهد تا از آن کال اجتناب کنندچیرگی فحاشی جبای قدسیت  ز�ا
ما در جوامع غرب  ازمجله اثار زیا�بار مهین  اعالمی که سبک سران و  شهوت را�ان  و فاحشه گران بدان لبیک گفتند ، 

ین بالیا  بر  ، آن جوامع را در �وردید  و طبیعی بود که ا و معلولیتهااین بود که  سیلی  از فجایع خشو�ت ، آدم ربایی ، جتاوزات ، امراض
    . فرو ریخت ؛ چرا که ماجرا جویان  در این اوضاع مهیشه و اغلبًا متشکل از مردان بوده ا�دتارک صفوف دخرتان  

زات جنسی اما از دیدگاه  غرب که امریکا  اولین منو�ۀ خط مشی  او بشمار می آید ، روابط جنسی  فرعی یعنی ، جتاو
اجنام شده  در خارج از خا�ۀ ز�ا شویی و رفیقی �یز واجد مهان جموز های است  که روابط  ز�ا شویی  و روابط دوستا�ه  

که ما بعضی از این �ا هنجاریها را بر مشردیم و ز�ان و مردان مسلمان را ازشر آن بر  .جایگزین  ازدواج، از آهنا بر خوردار ا�د
  .حذر داشتیم
 پردازیم به عواملی که از اثر کار بیرون از خا�ه به ز�ان در جوامع غرب رو منا گردیده است و باعث فرو پاشی �ظام حاال می

  :آهنا شده است... های حمکم خا�وادگی و 
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عواملی که در �تیجه گرایش زن به بیرون از خا�واده خباطر تامین عوایج در غرب رخ داده است اینطور بر مشرده   
  :میشود
ب توسط این فلسفه خا�واده را  هبمراه عناصر تشکیل دهند اش  از هم فرو می پاشد ، در حالیکه بافت جامعه  با غر .1

تار و پود خا�واده مزج و بزرگی می یابدولی مسئولیت ز�ان در برابر  شوهرش  یا خا�واده  و فرز�دان با بیرون شدن از 
نت  هر یک اعضای خا�واده  در قبال خویشنت آن را به �ا بودی خا�ه چیزیست  که فلسفه غربی بد�بال  مسئول دا�س

 .میکشا�د

غرب  زن را با ایجاد فاصله برای  حفظ و سر پرستی بچه هایش  از آجنا در معرض �ابودی  گذاشت که زن را وارد  .2
ا بازار کار او زیر.معرکه  کار ساخت و با ا�تخاب شغل مهسو بود�ش رامنحیث یک مادر یا یک خامن خا�ه از دست داد

پژوهشگران غربی در این �ظر ا�دکه کار و شغل ز�ا�ه  برای .را برای مهیش از موهبت شغل اصلی اش دور ساخت 
 کار �یست ، بلکه واقعیت ملموس این است که این صحنه ها سر پوشی یهازن غربی یک منو�ه سعادت در س

عی موجود  در این دام معیشتی  دسته بزرگ از ز�ان و فریبگرا�ه و پر زرق و برق است تا سیه روزی و فالکت واق
 .دخرتان در پای کار های شاق و دوامدار ماشین از پا می افتند

شعار غربیها این است  که هبر مناسبت و وسیله ای که امکان داشته باشد این صدا را که باید ز�ان  به کلیه حقوق  خویش  در 
 دست یافته و در کلیه شئون و مراحل حیات با مردان  قدم مساوات  حتی جنسی،وآزادی اجتماعی ، اقتصادی ، و سیاسی 

و بی تردید  این شعار در کلیه مناسبت ها  از طریق رسا�ه ها ی خمتلف  ارتباط مجعی  طنین می افگند ، که این طنین  .بردارد 
 طولی منیکشد اقدامات آن جوامع  زن را شور و شادما�ی زاید الوصفی را با بارقه امید در ز�دگی اش روشن میکند؛ اما

�سبت به شعار های پر زرق و برق و شادی آور �ا امید کرده  و او را به وضعی می ا�دازد  که خود را �وکری صرف  برای متایالت 
موج سوم ، (ر هاجنسی  مردان می بیند، چنا�چه به اثر ساخلوردگی زن ، عناصر این �وکری �یز از بین رفته  بنام بیوه ها و پر خو

در چند صد سال قبل  دالئیل قا�ع کننده ویا موجه وجود .از صحنه ز�دگی به فراموشخا�ه ها سپاریده خواهد شد)الوین تافلر
داشت که مردم هر گز خا�ه و کاشا�ه و یا مزرعه خود را رها منیکرد�د تا برای  یافنت کار در کار خا�ه ها  شو�د  مردمان از سه 

 شاید هم از ده هزار سال پیش  در کلبه های روستایی و مزارع خود در اطراف خا�ه کار میکرد�د و متام  صد سال پیش و
فراگرد  ساختاری  ز�دگی خا�وادگی از دایره پرورش اطفال  و تکوین شخصیت ، کل �ظام مالکیت  و اقتدار ، فرهنگ  
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ولی دیدیم که بعدًا ظهور �ظام . ئی به کاشا�ه و خاک  متصل  میشد و تالش روز مره برای بقاء، مهگی با هزاران حلقه  زجنیر �امر
صنعتی جدید حلقه های این زجنیر را از هم گسست ولی علمای اقتصاد جدید به این باور ا�د که با آمدن موج جدید در 

و با پیشرفت در سیستم . سیستم تولید و اقتصاد جها�ی  باز هم خا�ه کا�ون  اداره خواهد شد و اداره خبا�ه ا�تقال میگردد
های رایا�ه یی دگر مردم جمبور �یستند ساعتها پشت ماشین بنشینند و یا خباطر اداره کار خا�ه مهواره به آجنا  حضور داشته 
 باشند بلکه با وسایل پیشرفته افزار های معلوماتی کار خا�ه را در خا�ه می یابند و از هر فعل و ا�فعالی که باید صورت بگیرد از

   37.خا�ه رهربی خواهد شد
استاد آموزشکاه والدی و بیماریهای ز�ا�ه  در امریکا ، در رابطه )Richard-F- Jones(جو�س. اف . ریچارد   

 به این عنوان 1993با این پدیده  رعب آور مقاله ای �وشته که در جمله مربوط به این آموزشگاه  در مشاره جنوری 
:Domestic Violence: Let our Voices Neared یعنی جتاوز خا�وادگی، بگذارید  صدای مان  

  .شنیده شود
ه  که دارد کشور مان را می �وردد ؛ بالئی است  پلید و زشت ؛ بالئی که �باید سهل ا�گارا�ه  از «:ابتدا می گوید وبایی آم

د  هیچ کشور  متمد�ی  از آن بلکه باید متوقف گردد  وحمققًا مرضی  �فرت ا�گیز است  که امکان �دا. کنار آن گذشت 
ه  یک زن  مبتال  به این وبا میشود  در هر دوازده ثا�یه  از طرف شوهر  : استفاده کند، سپس می افزاید  ر  دوازده ثا� در امریکا در 

اتر ، اتاق هر روزه ما در دف.  ز�ی  به باد کتک گرفته میشود  و حتی به درجه قتل یا در هم شکسنت ا�دام  می رسد ،یا دوست
».حوادث و مطبهایمان �تایج این کتک ز�ی را مشاهده میکنیم

د
ر

ی ه

                                                

در مورد بیوه ها ، دخرتان و ز�ان مطلقه  باقیما�د ه روز های  38
   .ز�دگی شان  وضعیتی شبه به ا�زوای کامل را دارد

ای مردا�ه در خا�ه ها اما چیزی که در جامعه ما که دارای �ظام عقیدتی استوار و حنیف است و از جا�بی اکثرًا قو  
بیکار هستند حد اکثر کوشش باید در این حمور  بچرخد که  کار های مردا�ه را به مردان بسپار�د و کار های که در خور با�وان 

            گی ، تربیت اطفال در مهد های کودک به با�وان سپاریده شود وآیهاست از قبیل آموزگاری ، دفرت داری ، طبابت ، د

 
  270، ـ همان ، ص 37
  29 تا26ـ محمد سعيد رمضان بوطی،زن در واقعيت جوامع غربی، ص 38
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 اجازه �دهند  با�وان را در کار های شاق و جا هایی که عفت و آبروی شان زیر سؤال برود از قبیل بعضی ازموسسات هر گز
  .بکار گماشته شو�د...

چه خوب خواهد بود که دولت خمصوصًا وزارت  ز�ان از وجوهی که برای عمران و باز سازی برای افغا�ستان ختصیص   
د  شخصیت با�وان و بلند بردن توا�ائی های ذهنی و فکری آهنا به مصرف برسا�د و سیستم یافته است یک قسمت آ�را برای رش

های زیست آهنا را در  خا�واده تنظیم و ترتیب داده در اقتصاد شان سهیم گرد�د تا آهنا توا�ائی  پرورش هبرت  اوالد های خودرا 
  .   میسازد تا فرز�دان  �یک و برو مندی به جامعه  عرضه کنندداشته باشند و این یگا�ه راهی خواهد بود که خا�واده هاراقادر
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  شفافیت جایگاه ز�ان در جهان بینی اسالم  
  خبش چهارم

  
قسمیکه در  قسمت های قبلی �یز توضیح شده است در �ظام خلقت مهه گو�ه اشیاء و موجودات و عناصر دارای  

 از سایر اجزا و هر عنصر را از عناصر دیگر و هر موجودی را از سایرین جدا و بعد و تبین خاصی میباشد که هر جزء را
  .مشخص میسازد 

زن از مهان بدو خلقت  آدم و حوا ، دارای  ویژگیهای خمصوص خبودش بوده است که آ�را در مسیر طوال�ی از  خلقت   
خداو�د این . سته  در مسیر تاریخ  حفظ خواهد کرد تا هنوز حفظ کرده است که از مردان متفاوت بوده و�یز این خصائیل را پیو

ویژگیهای  .ویژگیها را بنا بر ضروریات مردان و ز�ان هبمدیگر شان در هناد هر دوی شان به ودیعه گذاشته است 
 ز�ان چیز هایی است که مردان به آن �یاز دار�د و از مردان بدان صفاتیست که ز�ان بآن ضرورت حس میکنند ، پس در �ظام

خلقت پیش از اینکه در مورد خلقت خود با مهدگر شان مدیون باشند یار و غم شریک و یاور  و راحت رسان مهدگر 
 تداوم، این بار های خمتلف هستی که از وجود زن و مرد منشأ دارد مسیر  ز�دگی خود رادر تداوم هدفمند آیهودر س.هستند
هرگز با �زدیکی خود ) زن و مرد(ل ا�ساهنا پایدار می ما�د و ا�سان د و از مهین سبب   مهواره  هستی و دوام �س�میساز

  .مهدگر شان را گم منیکنند
قرآن یک سلسله احکام  را زیر بنای سعادت زن و مرد دا�سته است که به تناسب ویژگیهای زن و مرد  این قوا�ین در   

تقدیر .ای که به آهنا پیوستگی دارد میباشدز�دگی هر دو جنس راه باز میکند و ره کشای سعادت آهنا و خا�واده  ه
خداو�دی بر آن رفته است که هیچیک از زن و مرد  در مراحل تاریخ بشریت  �باید این هر دو جای خود را  خالی کنند و آن را به 

ا بر جا و خصوصیات دیگری  �دهند و در کوران  حتوالت تن به تغیر و تبدیلی که خمالف فطرت شان است �سپاریده مهچنان  پ
اموری چون زایش، شیر دهی ، و مراقبت از کودکان که الزمه طبیعت زن است ، ایجاب میکند که ز�ان �توا�ند .ثابت  باشند

از این رو خداو�د امرار معاش  و خمارج او را  از راه . بصورت  پیوسته منزل را ترک منایند و در پی ارزاق و امرار معاش بر آیند 
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بدیهی است که تکلیف تأمین کردن به شوهر هم . است  و مگر این راه میتوا�د ، چیزی جز راه شوهر باشددیگر تأمین کرده 
بنا بر این  چون دخرت در ز�دگی ز�ا . میباشد ... قدرت روحی  و جسمی و : �اشی  از ویژگیهای طبیعی او از قبیل 

شویی مکلف به تأمین �فقه خود  و خا�واده است ، لذا شویی مکلف به تأمین خمارج �یست  و در مقابل پسر  در ز�دگی ز�ا
عدالت خداو�دی این التزام را که پسر و دخرت  از پدر و مادر متوفای خود  سهم االرث متفاوتی داشته باشند و از جا�ب دیگر 

  .در مورد فقر پدر و مادر تنها پسر مکلفیت تأمین �فقه آهنا را میداشته باشد 
یتوا�ند در حوزه اجتهاد حتوالت معیشتی زن و مرد راشکل دهند که ما در باره آن  خواهیم  در اسالم جمتهدین م  
  .پرداخت

 فمنست هاکوشیده ا�د تا قوا�ینی را در خورد ز�ان  در جامعه بعضی ازولی تا جائیکه می بینیم اسالم ستیزان و  
آزاد ساز�د و این سر چشمه اهلی را که �صیب زن اسالمی بدهند تا به اصطالح خود شان زن را از چنگال قوا�ین اسالمی  

برب�د

                                                

و بلکه گامی جلو تر رفته ، با طبیعت « است خبشکا�ند  و خرمن  ا�باشته احکام زن را که در اسالم وجود دارد از بین 
 مرحله جز پرده پوشی  هم دعوی  براه ا�داز�د و با سنگ حمکومیت  سر و کلۀ متایز  های جسمی ز�ان  با مردان را بشکنند ، که این 

  39».زیراریشه  قوا�ین اسالمی یکجای با قوا�ین طبیعت قابل خشکا�دن �یست. �یر�گهای شان خنواهد بود 
 ما باید از مذهب مغز آن را برداریم که ما را مهواره   به «:من  در یکی از �وشته های قبلیم اذعان داشته بودم که   

که مالحظه میشود در میان ادیان و مذاهب هیچ دین و مذهبی ما�ند اسالم  در قسمی. تفکر و تدبر دعوت می فرماید 
مداخله �کرده است ، اسالم  در مقررات خود بیک سلسله عبادات واذکار ) خاصتًا مردان و ز�ان(شئون ز�دگی مردم 

ا را بیان کرده است  و اوراد  و یک رشته ا�درز  های اخالقی اکتفا �کرده است ،مهان طوریکه روابط بندگان با خد
و حقوق و وظایف افراد را  �سبت بیکدیگر �یز در اشکال ) مردان و ز�ان(خطوط اصلی  روابط ا�ساهنا 
این خود  می رسا�د که دین اسالم  بیشرت از هر دینی ا�طباق با زمان داشته و کلیه موارد . " گو�اگون  بیان کرده است

بسیاری از دا�شمندان و �ویسندگان خارج د�یای اسالم �یز ؛ دین اسالم را  از . و موازین ازمنه در قرآن حل شده است 
تورة ، = عهد عتیق(�ظر قوا�ین اجتماعی  و مد�ی  مورد مطالعه قرار داده و آ�را در مسائل  غامض و پیچیده علمی با عهدین 

 قرآن از رهگذر این که کالم خدا مقایسه کرده ا�د که  در واقع)  ویوحنا- متی–مرقص -ا�اجیل ،لوقا = عهد جدید
 

  .5فريد قادری، سنندج، انتشارات کردستان، ص،:ـ زن، تاليف دکتر محمد سعيد رمضان بوطی، برگردان 39
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است  رهکار های علمی را در متام عرصه ها خمصوصًا  عرصه های اجتماعی و زیست حمیطی اشارات روشن 
دارد،فلهذا در سراسر د�یا  آن کسا�یکه با علم و پژوهش سر و کار دار�د  ، قوا�ین اسالم را  بعنوان  یک سلسله قوا�ین  

ده و خاصیت ز�ده و جاوید بودن این دین و قابلیت ا�طباق قوا�ین آ�را  با پیشرفتهای زمان مورد مرتقی و مدون  ستایش  کر
  .توجه ومتجیدقرارداده ا�د

 
 اسالم اصل مساوات ا�ساهنا را در باره زن و مرد  مهواره رعایت کرده است؛ اسالم با تساوی حقوق زن و   

خمالف است ، چنا�چه این عدم تشابه را در فوق در مورد تامینات مردهرگز خمالف �یست،صرفًا به تشابه حقوق آهنا  
اسالم �ظریات حتقیر آمیز را که راجع به زن وجود داشته منسوخ کرده  است چنا�چه حضرت .  شرح کردیمرازن و مرد 

ر مراسم حج بود در مقابل یکصد هزار مسلمان که د) ص(در خطبۀ حج الوداع که  آخرین حج  آحنضرت ) ص(پیغامرب اکرم 
وهم )روایت از صحیح مسلم و ابوداؤد(» فتقوا فی �ساء«:دور هم مجع آمده بود�د در مورد ز�ان �یز  فرمود�د

  )طربی ، ابن حشام و غیره(» إن لکم علی �سائکم حقا و هلن علیکم حقا«:فرمود�د
؛ قرآن در داستاهنای خود  توازن 40 مشا حق دار�ددر باره ز�ان  از خدا برتسید ، مشا بر ز�ان حق دارید  و آهنا بر: " ترمجه 

زن اگر خبواهد از حقوق مساوی با مردان  . را حفظ کرده ، قهرمان داستاهنا را  منحصر به مردان  �کرده است 
که این از رهگذر تفاوت در خلقت ووظایف فطری زن و .هبرمند شود  باید مشاهبت حقوقی با مرد را از میان  بردارد

  . ا�تباق �یستمرد قابل
بنظر من هر جامعه ای اگر میخواهد ز�ده مبا�د بار وظایفی را بر دوش بکشد که  قا�ون و خاستگاههای   

در جامعه ای که �ظم دینی و حقوقی حاکم . فطری ،حقوقی و مد�ی و دینی آن را فرا روی شان  گذاشته باشد 
 یکدست شدن مهین های شدن این است تا ا�ساهنا  در سمعنی جامعه و  مد�ی.�باشدخواه �ا خواه آن جامعه می میرد

  . حقوق و وجیبه ها شکل گیر�د
 این حقوق بار یهاز�ان �یز  در جامعه  مهردیف با مردان بایست، سهم خود را از حقوق تصاحب کنند تا بتوا�ند در س

 ست که حقوق و وجایب زن راتنها در میان ادیان  این شریعت اسالم ا.دوش مهچون مردان کشند وظایف خویش را بر
                                                 

زاهدان ، چاپ (روق اعظم سيرة تانبی جلد دوم ، تاليف عالمه شبلی نعمانی و عالمه سيد سليمان ندوی، انتشارات فا(ـ فروغ جاويدان ، 40
  168اول ،صص
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مشخص میسازد ، در حالیکه در جوامع  غربی هرگز در مسئله ز�ان خود را پابند مکتوم و علنی �ساخته ، بلکه 
  .مهواره تابع  ا�گیزه های مادی  و کشش های �فسا�ی و جنسی ایکه بر آ�ان غلبه دارد میباشند

 و عبودیت در مهین حقیقت  تفاوت �دار�د، زیرا عبودیت ز�ان و مردان در برابر حقوق خدا و پرستش اوتعالی  
زن و مرد  برای خداو�د  در ماهیت و ا�دازه خود یک چیز است و راهی برای تشخیص  تفاوت عبودیت  در میان آهنا 

ه و به این �تیجه میرسیم که خداو�د وظایفی را که مردان را به آن مکلف ساخته ، مهان وظایفی هستندک.وجود �دارد 
  .ز�ان را �یز بران مکلف ساخته  است

در مورد امرار معاش گرچند قبال تذکراتی رفت  اما خباطر روشن شدن موضوع عدم تشابه زن و مرد به این   
مسئولیت تأمین خا�واده  اعم از مهسر و فرز�د ان، به عهده مرد میباشد ، خواه پدر باشد ، خواه شوهر؛ : می پردازیم که 
 تین  در پیش گیر�دگان تأمین رزق است  و این  روشی است که به اثر یک سلسله عوامل  و فلسفهچرا که او خنس

های اجتماعی در بین ملل و حنل تا روز رستاخیز ادامه دارد چه این جامعه شرقی باشد و یا هم غربی؟ که از مجله  
یشرفت متدهنا، این است که اگر زن وارد  مهمرتین عوامل  استمرار این روش ، علی رغم حتول راه ها  و رمسها  و پ

عرصۀ کسب ارتزاق شود، بگو�ه ای که جای گزین  مرد شده یا دوشا دوش  او اجنام وظیفه کند ، در این صورت 
بزرگرتین مسئولیت اجتماعی  یعنی �ظارت  و مراقبت از دوران کودکی  و پرورش کودک بر اساس یک بر�امه صحیح  و 

حال . و مسئول خواهد ما�د ؛ زیرا مرد توان این را �دارد که جبای زن عهده دار  این مسئولیت شودسامل ، بدون مراقبت 
آ�چه حایز امهیت است ، اینکه باید دا�ست  هیچ یک از مقوله زن بودن و مرد بودن  در این امر �قشی �داشته ، بلکه عامل 

چنان است موضوع عدم جهاد  ز�ان ، .ر آورده �یستبنیادی آن مهان علت حضا�ت اطفال می باشد که از عهده مرد ب
چرا که اگر ز�ان به جهاد برو�د البد این باعث میگردد که طفلش از حضا�ت باز ما�ده و مواجه با مرگ شود که 

اما اگر جهاد به سطح گسرتش عمومی �یروهادر آید  در این صورت جهاد .اسالم این را هر گز پذیرفتنی �یست
  )�ظر به امهیت  جهاد عمومی.(مرد واجب  خواهد شدبراعم  از زن و 

پوشیدن زیبایی های بدن ، اگر چنا�چه زن آ�گو�ه  در برابر زیبایی های مرد    «:در مورد پوشیدن  زیبایی های بدن
ان است �یز به فتنه و گناه بیفتد  که مرد در   برابر  زیباییهای زن  به فتنه افتد ، مهان مسئولیت و وظیفه ای که متوجه ز�

متوجه مردان میشود اما خداو�د  که بندگا�ش را  اعم از مردان و ز�ان ، مهراه با صفات و منشهایی آفریده  است ، 
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   درخود میدا�د  صفات ویژگیهای که  در زن وجود دارد  و مرد را می فریبد ، با صفات و ویژگیهای  که در مرد
 از این رو با توجه به تفاوت طبایع  و دوست داشتنیهای  زن  و مرد ، شریعت .وجود دارد وزن را می فریبد  تفاوت دارد 

  .خداو�د �یز در احکام  متفاوت است
با اینهمه ، در فاصله  بین �اف و زا�و  که قدر مشرتکی  در حتریک جاذبه جنسی ، میان زن و مرد است ، بطور   

 این دو  عضو را بپوشا�ند، زیرا گرایش جنسی  در این فاصله  مساوی  بر آهنا حکم رفته است  که باید بطور وجوب  بین
 تاریخ گواه است که بعد ا�قالب 41».از بدن میان زن و مرد  مساوی است  و یکنواخت بر آهنا تأثیر  میگذارد 

الی  و ماشین ساخت دیدیم که چه بالهای باآیهصنعتی در ا�گلستان که ز�ان را �یز داخل عرصۀ کار زار بازار و سرم
  :ز�ان و خا�واده  ها و اطفال آهنا ریخته شد الربد ماله در کتاب تاریخ قرون معاصر اروپا اینطور بیان میدارد

حتول و حبران ماشینی قرن �زدهم و بیستم  و به فالکت افتادن کار گران و خبصوص ز�ان بیش از پیش سبب شد که به «
 به احوال  کار گران  و طرز رفتار کار فرمایان  به طبقه زن تازما�یکه دولت ها . موضوع حقوق زن  رسیدگی شود

صاحبان کار خا�ه ها ز�ان و کودکان خورد .  داران هر چه میخواستند در مورد ز�ان میکرد�د آیهتوجه �داشتند سرم
ر  سال را با مزد کم بکار می گماشتندو چون شرایط کار دشوار و ساعات کار شان زیاد بود آهنا اغلبًا گرفتا

این .امراض گو�اگون میشد�دوکار خارج از توان باعث مرگ و هالکت شان در سنن جوا�ی و خورد سالی میشد
   42.بود تاریخچۀ خمتصر ی از هنضت  های پشتیبان با�وان و حقوق بشر در اروپا

او�د به ا�ساهنا  قرآن در مورد حق ز�دگی ز�ان را مقدم دا�سته بدون  تردیدآ�را از مقدس ترین حقوقی میدا�د که خد
 جمید حق حیات را که اساس و سر چشمۀ کلیه حقوق است و آ�را راز وجود و عامل  نارزا�ی  داده  است؛ چرا که قرآ

من اجل ذلک کتبناعلی بنی اسرائیل  ا�ه  من قتل  �فسًا  بغیر �فٍس او « :حترک  وفعالیت  اهنا میدا�د چنین بیان فرموده است
  43»...ا قتل الناس  مجیعًا  و کن احیا ها  فکامنا احیا الناس مجیعًافساد  فی االرض فکامن

                                                 
  .20ـ همان ، ص،  41
  20، ص،6جلد ) سری کتابهای جيبی ، چاپ ايران تهران، ( ـ تاريخ البرت ماله ، 42
  .32ـ قرآن مجيد ، سوره مائده ، آيه  43
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بکشد ) که در زمین اجنام داده(ائیل حکم کردیم  که هر کس شخصی را  بدون قصاس یا فسادی ر اسهبمین خاطر بر بنی" 
ا ز�ده گردا�یده ، ا�گار متام مردم را کشته است ، و هر کسی که شخصی را ز�ده گردا�د ، ا�گار که مهه مردم ر

  ".است 
را از میان برداشته و " زن بودن " و " مرد بودن"بکار رفته است  تا تفاوت  وصف » واژۀ �فس « تعبیر  آیهدر این   

قداست  حیات موجود در حکم  و قا�ون خداو�د  زن و مرد را در بر دارد و رسول خدا  به خالد بن ولید یکی از افسران 
 در اینجا دیده 44.میدهد تا از کشنت ز�ان و کسا�یکه مزدوری میکنند  دست فرو گذارداسالم  صریحًا دستور 

قداست ز�دگی آ�ان را خدشه دار �ساخته است  چه رسد که ) در زمان صدر اسالم(میشود که وجود شرک  در زن
  .وصف زن بودن آ�را خمدوش سازد

 
 
  
  

    
  خبش پنجم

  حقوق  و قواعد اساسی ز�ان در اسالم
  

م در مورد بقای �سل و حفظ ظواهر و بواطن ز�دگی ا�ساهنا از مهان آغاز از روز پیدایش آدم ابوالبشر و  حوا اسال  
 و دوام �سل شان و جلو قرتان مهدگر به فضیلت و تقوی و ادامه حیات خواسته است این هر دو موجود با فضیلت را با ا

طری بوده و با گذشت زمان   قوا�ینی را وضع کرده است که هنایت فد وگیری از  ا�قراظ �سل و افول و زوال  ا�سا�یت قواع
. غیر قابل تغیر است و آن عبارت از قا�ون ازدواج شرعی و ایجاد  و تشکل خا�واده بر مبنای  این  فرض گردا�یده شده است 

                                                 
  )از حديث رباح بن ربيع تميمی (ابو داؤد . ـ روايت از ابن ماجه  44
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استفاده کرده و خویشنت را با دور لذا قرآن هبر  پسر و دخرت جوان که به سن ازدواج رسیده باشند حکم میکند تا از این موهبت 
  . د تا روزیکه خداو�د خواسته باشد�تسلسل و بقای �سل خویش دائمی و ابدی بساز

ا و قرهنا یک سلسله قوا�ین  عرفی و مکتوبی که بعضی از آهنا مطابق به  احکام شریعت هلدر جوامع مسلمان  در طول سا
 به �ص ه ضرورت است این قوا�ین وقتًا فوقتًا تشخیص و آهنایی که مطابقاسالم و اکثرًا خمالف آن است وضع گردیده است ک

  عامه به ارشاد از طریق رسا�ه هااز طریق مراجع حقوقی  حفظ ول منطقی قوی تر  قوی و دالیقرآن و احادیث �بوی با اسناد 
مثال .  شود پاک و زدوده اسالمی کامالی که خمالف با آئین اسالم و �ص قرآن و سنت �بوی است از متونریفگذاشته شود و آن تع

 در صد ر اسالم  ز�ان در ردیف مناز گذاران در مساجد برای ادای مناز مجاعت  اشرتاک می منود�د که خباطر حفظ این مأمول
عد ها ولی ب.وره های خمتص به با�وان ساخته شد تا بتوا�ند با خاطر آرام در مجاعت اشرتاک منایندبعدًا در مساجد جامع مقص

  .دیدیدیم که این �یمی از پیکره اسالم  از این حق حمروم شد�د
اکثرًا در کشور ما روی بعضی از ملحوظات دخرتان جوان  تا به سن پیری به خا�ه ها  �گهداشته میشو�د و از حق 

ن را  است جلو گیری میشود ، در بعضی جا ها رسم بر آن است که دخرتاشوهر گرفنت که حق طبیعی و شرعی شان
   آ�قدر،روم ساخته باشند به شوهر منیدهند و یا در مقابل  مهریه  های بزرگ  و به امید بدست آوردن آن حمخباطر اینکه از ارث

رزو مندی در این است تا به این آ. دخرت را در خا�ه منتظر �گهمیدار�د  تا او از سن ازدواج   خارج گردد و یا مبرگ فنا  یابد 
حال با بر گزاری مراسم عروسی که خمارج آن از حد  توان اکثر پسر ها و خا�واده ها خارج است  . مسایل رسیدگی شود

در جامعه . میشود  از تعداد ازدواجها کاسته شود که این امر باعث و منجر به فساد ها و احنرافات اخالقی �یز دلیل میگردد تا 
بند هر روز سالن های عروسی ایکه گنجایی دو یا سه  هزار ایکه هر شب به صد ها هزار فامیل با شکم گرسنه می خوا

�فر  را دارد  مفتوح میگردد و لی ما می بینیم  دولت و دولت مردان ما جلو مهچو مسایل را که هم اقتصاد ما را �ابود میکند و هم 
  عروس و داماد در سابق یک چند �فر از �زدیکان  خا�واده های.  منیگیر�د جلوخالف عرف  گذشتۀ ماست هر گز

باهم گرد می آمد�د و با یک ولیمه خمتصر�کاح عقد میشد و هر کس پی کار خود می رفت ، اما امروز اگر کسی خبواهد 
ضرورت . ازدواج کندجمبور است مسیر های تند و پر خم و پیچ  را که دور از مصیبت قرضداری و پریشا�ی منی باشد طی مناید 

 کژ فهمی های اجتماعی را گرفت ، زیرا کژروی هاو با جدیت جلو مهچو  عوارضات  �اشی ازمربم است �ا هر چه زود تر و
اگر دولت  ما�ع از . اسالم دینی است که هر چیز را در حد وسط آن که باالی هیچ کسی  سنگینی ایجاد �کند  می پسندد
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 را �گیرد �ه تنها دیموکراسی در کشور �ابود اینکار �شود و به �امهای آزادی و دیموکراسی جلو مهچو رویداد های زیان بار
  .خواهد شد بلکه ما مهه روزه شاهد از دست دادن  صدها جوان  خواهیم بود 

این وظیفه وزارهتای فرهنگ، ز�ان و دیوان عالی قضای کشور است تا این دروازه های جهنمی را هرچه زود تر بسته کنند 
   . به این مهم بپرداز�دتا جوا�ان با  هزینه کمرت و توا�ایی بیشرت

چون ازدواج از حقوق حقه جوا�ان پا به رشد است �ه باید  عرف و عادات گمراه کننده  جوا�ان ما را از این حق حمروم 
  . بسازد ، چه هبرت که در مهچو مواردبدامان حقوق و معیار های شرعی و ا�سان مابا�ه چنگ بز�یم

  :ا�واع حقوق ز�ان
النساء مبا فضَّل ا بعضهم علی  قوامون  علی  الرجال«:ا ارائه این آیت قیمومیت را ثابت  ساخته استقرآن جمید ب :قیمومیت .1

  45»بعض و مبا ا�فقو ا من امواهلم

ل  و دارایی مردان"  بر ز�ان  قیم و سر پرستند و آن بدین خاطر  که خداو�د  برخی را  بر برخی  دیگر بر تری داده  و مردان از 
  ". میکنندخود خرچ

ما

                                                

بعضیها در مورد این آیت که خداو�د بوسیله آن  مرد را از زن متمایز ساخته و زن را مشمول آن قرار داده  مشتمل بر حق   
  .شی زن  و �یز گواه آشکار بر فقدان مساوات  موهوم زن و مرد در احکام  اسالمی میدا�ندُک

 و اداره رستی  ـ که مصدر خنست این پندار موهوم است ـ فرما�رواییولی مسئله بر عکس آن است ؛ زیرا هدف از قیمومت و سر پ
 و سر پرست این خا�ه یا این موسسه  است ؛ یعنی فرما�روایی و چرخا�دن  امور آن فالن  قیم: مثال میگویند . کردن امور است 

  . خا�ه  و موسسه  در عهده او است
ما�روایی است ؛ برای مثال  کسی که امیر و فرما�روای موسسه یا اداره کردن و چرخا�دن  امور ، الزمه امارت و فر  

  .مجاعتی بشود ، گردا�دن کار و بار  و �ظارت  بر راه ا�دازی  امور آهنا  به عهده او میباشد 
 در منازل صدر  �گرش  خداو�د  به ایجاد  وظیفه  قیمومت و سر پرستی م:ال روشن شدن این معنی می پرسیم ببد�  

؟  آیامصدرش جایگاه عالی و بلندی است  که خداو�د آ�را  به عنوان خلعت  و ا�عامی  ویژه  به و گروها ، چیست، مراکز 
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کسا�ی ارزا�ی میدهد  که در پیشگاه حق تعالی  دارای  فضیلت و مکا�ت  واال هستند  و حال آ�که  این چنین کسا�ی  هم تنها 
  خداو�دی دست یافته و ز�ان  از آن  حمروم ا�د؟مردا�ند  و هبمین خاطر  مردان به این خلعت  

ه این ه قیمومت  و سرپرستی  عبارت از اهتمام  شارع ببلکه سر چشم.  لبته که واضح  است که قضیه چنین �یستا  
هم تنها  در حالیکه �ظم جامعه. ئو�ات  مربوط بدان ، در مهه احوال و اوضاع  آن ، �ظم بر قرار باشد است  که در جامعه  و کلیه ش

سئولیت در آن است  و مسئولیت حقیقی ، جز در سایه وجود فرما�روا  و امیری  که مسئولیت  در گرو  حاکمیت  ضوابط  م
  .گردا�دن  و �ظارت  بر امور  مربوط  به اوست ، معنی خنواهد داشت 

 از خود شان را  بعنوان امیر ، �فریهرگاه سه �فر  با هم مسافر بود�د « :در این مورد می فرمایند) ص(رسول خدا   
     46»خود بگمار�د

مًاکه آن خا�واده منیتوا�د حبیات خود  ادامه دهد و ئولیت پذیری وجود �داشته باشد مسلاگر در خا�واده روح  مس  
 متام شئون ز�دگی یک �گاه خمتصر ا�داخته شود این �ظام از  خا�واده و از هر بهاگر. دچار صد ها مشکل میگردد

 گرفته تا به عالی ترین �ظام مدیریتی در جامعه که رئیس جامعه میباشد سیران دارد و این بدین معنی �یست که حاکم  عضو آن
مالک الرقاب متام شئون و مایملک مردم باشد بلکه این تنظیم دهنده و موثریت خبشنده  �یرو های خورد و کوچک در قدمه های 

الل میکاهد و جلو گیری میکند ، مهچنان است در خا�واده  افراد بزرگرت ها بعدی است که باعث �ظم جامعه شده از اخت
یعتًا بدون رت  تشخیص دهند لذا طبرت ا�د و میتوا�ند خوب و بد را هببا الی کوچکرت ها از آن مورد قیمومت دار�د که آهنا بزرگ

دان معنی �یست که کوچکرت ها خوار و حقیر رت ها قیمومت و حفاظت منایند و این بآ�که کسی گفته باشد میتوا�ند از کوچک
احث گذشته �یز صراحًا ذکر کردیم که در مب. م خا�واده گی حمفوظ مبا�ندفافه �ظا این خباطر این است تاآهنا در لباشند و

ت و اورخداو�د برای ز�ان شاخصه های را به ودیعه هناده است که هر گز مردان بدان منیتوا�ند برسند ، مثال زیبایی ، ط
توجه بر ا�گیز است در حالیکه در مردان چنین صفتی سراغ منیشود لذا  ز�ان با ا�گیزش این زیبایی شادابی  زن  در هر حال 

کار در کار خا�ه ها و (ها زیاده تر در معرض خطر قرار میگیر�د که ما بعضی از آهنا را در مباحث  کار  با�وان در بیرون از خا�ه 
شیدیم و �تیجه آ�را در اروپای صنعتی و ماشینی که منجر به ایجاد اعالمیه جها�ی حقوق بشر شد به حبث ک)مراکز عمومی

اسالم و احکام قرآ�ی هر گز خواهان آن �یست که خباطر هتیه مایتاج ز�دگی آبر و حیثیت ووقار یک . مبالحظه رسا�یدیم 
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ری در خا�ه این را منی رسا�د که هرچه امیر خا�ه امی.زن طعمه کسی شود که زن در خارج از منزل باو یکجای کار میکند
 به �ه بی سر و بی سر پوش حتمًا حمکومخاست مهان شود ، بلکه خباطر سامان دادن �ظم ز�دگی در آن خا�ه  میباشد و خا

  .زوال و فناست 
. ت تناقض و تضاد دارد لذا برداشت  فضیلت  ذاتی  مردان  بر ز�ان  از این آیه ، با بسیاری از  �صوص  صریح قرآن بشد  

خداو�د متعال مقرر می دارد  که مردان و ز�ان  در میزان قرب خبدا  با هم مساوات دار�د  و تفاوتی هم که در درجات  آهنا موجود 
  . ، منوط به تفاوت اعمال �یکی است  که خباطر خداو�د  اجنام میدهندباشد 

  :خداو�د میفرماید
   47 }یع عمل عامل منکم من َذَکٍر او ُا�ثی ا بعضکم  من بعٍضفاستجاب هلم  رهبم  ا�ی ال اض{

واه مرد  و خواه زن  تباه خنواهم ساخت  برخی از « پس پروردگار شان  پاسخ داد  که من عمل هیچ صاحب عملی را ، 
  .»مشا از برخی دیگر�د

خ

ز
دهی

                                                

  :و می فرماید
   48} ما کا�و یعملونطیبًة و لنجزینهم اجرهم باحسِنن َذَکٍر او ا�ثی ا و هو مؤمن فلنحیینه حیاة من عمل صاحلًا م{

ن  و حال آ�که  مؤمن باشند آ�ان را ز�دگی پاکیزه  می خبشیم  و در «  و کسا�یکه  کار �یک اجنام دهند  خواه مرد باشند  یا 
م   »مقابل هبرتین  آ�چه اجنام داده ا�د  آ�ا�را پاداش  می 

الف وقت  ارائه کرده ایم  که ذکر دوباره آن باعث اتطالب زیادی مزن  در فصول قبلی  در مورد بلندی و شکومهندی مقام ما 
البته یک �کته قابل یاد آوری هست که در دستگاه خلقت . از تکرار دوباره آن صرف �ظر کردیمخوا�ندگان عزیز میشود که

ا با  هم شبه هستند یک امر اعتباری هست خداو�دی هیچ موجودی با موجود دیگر شباهتهای هبم منی رسا�ند ، اینکه ا�ساهن
 تساوی �ه تشابه  مراجعه ( که در حبثین زن و مرد هم این فرق وجود داردو ر�ه مهه چیز را خداو�د  با تفریق آفریده است در ب

  .)شود
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و اداره امور  است ، ذا به این �تیجه میرسیم  که سر پرستی و قیمومتی که خداو�د  در قرآن  از آن خرب داده  مبعنی حفاظت  ل
  زیرا قا�ون جها�ی �یز حکم میکند کسی که  �فقه میدهد  حق �ظارت از آن اوست. �ه مبعنی سلطه گری  و زور گویی 

 : ارث .2

شود ،   و ضرورت  آن در بین  مرد و زن مطرح میاز مجله دیرینه ترین  اعتقاداتی که حبث بر ا�گیز بوده است  وجود مساوات ارث
  :خداو�د می فرماید.  االرث  زن و مرد  در اسالم  است مسئله  سهم 

   49} یوصیکم اُ فی اوالدکم للذََّکِر مثل حظ اال�ثیین{
ن  بشما توصیه میکند  که پسر دو برابر دخرت  سهم االرث دارد« ا  .»خداو�د در مورد فرز�دان ت

                                                

ذاشت بزرگ قرآن  از حقیقت مساوات بین ارث زن ما به حقیقت  مفاد این آیه که �زد ا�تقاد  گران  اشتباه و فرو گ  
و مرد پنداشته  شده است ؛ می پردازیم  و روشن میکنیم که این آیه با اصل مساوات  واقعی هیچ  تضاد  و تناقضی �دارد  و معنی 

 را یک قا�ون عمومی و }�ثیینللذَّکِر مثُل اال{:دالالن این ا�تقاد  آیۀ . بور است اشتباه بزرگ در شناخت آیه مذ.آ�را تیره منیکند 
جاری  در کلیه احکام ارث  تلقی میکنند  و حتی خبیال آهنا  و بسیاری از مردمان  عوام فریب حکمی که در این آیه آمده است  �ه 

بت مهۀ حوال  و به �سثابه یک قا�ون  مطلق اجتماعی است  که اسالم آ�را در کلیه اوضاع و اتنها مربوط به احکام ارث ، بلکه مب
این در حالیست که این آیه در مورد ارث فرز�دان �ازل شده است و �ه غیر .  الت مورد توجه قرار خواهد داد قضایا  و مشک

رث زن  و مرد یکسان است  و ری دار�د  که در اکثر آهنا هم او اما وارثان دیگر میت ، اعم از زن و مرد ، احکام دیگ. ایشان 
  : این هم چند مثال 

ه  فرد متوفی پدر و مادر  و تعدادی فرز�د از خود جبای گذاشت ، در این صورت  سهم االرث هریک  از پدر و هرگا •
 .بودن)زن و مرد(مادر یک به �سبت شش از ترکه است  بدون در �ظر داشات

  50}و البویه لکلَّ واحد منهما السدس{

  » االرث  ثابت استو برای پدر و مادر  مّیت  برای هریک  از آهنا  شش یک سهم «
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یک برادر مادری یا یک خواهر مادری  از خود جبای گذاشت  و وارثی وجود �داشت  که آهنا را حجب هرگاه مّیت  •
 کند، در این صورت سهم االرث  هریک  از این  برادر  و خواهر شش یک  میباشد  بدون آ�که در بین آهنا فرق باشد 

 �فر یا  باالتر  از آن و تعداد ی  خواهر مادری  دو �فر یا بیشرت ، از خود جبای هر گاه میت  تعدادی  برادر مادری  دو •
ن متایز جنسیت ود حصه می بر�د، البته بیعنی سه یک(به �سبت سه سهم دار�د ، برادران و خواهران  باهم یک گذاشت 

  51}فان کا�و ا اکثر من ذالک  فهم  شرکاء فی  الثلث{)
  ».رت  بود�د  در ثلث ترکه شریک هستند  از یکنفر بیشبرادر و خواهر مادریاگر «

هرگاه  زن متوفی  شوهر و یک دخرت  از خود جبای گذاشت ، دخرتش �صف ترکه  و شوهرش یک چهارم ترکه را دارد  •
 .هم االرث دارد اینجا دخرت  دو برابر شوهر زن  س، یعنی در

اشد ، مهسرش  یک بر هشت و دو دخرت دو بر سه  سهم االرث هرگاه مّیت یک زن  و دو دخرت  و یک برادر تنی داشته ب •
 از بدین ترتیب هر یک از دو دخرت. دار�د  و هر ا�دازه باقی ما�د  برای برادر تنی مّیت یعنی  عموی دو دخرت  می باشد 

ن مد�ی قادر �ظام حقوقی میراث یکی از �ظامهای قاعده مند اسالم است که هیچ قا�و. عمویش بیشرت سهم االرث دارد 
م حقوقی  اسالم که یک چیزی را که باید در �ظا.�ظام حقوقی اسالم یعنی میراث برابر باشد �یست با رسالت و قا�ومنندی این 

 در هیچ صورت و حتت هیچنوع شرایطی �ظامندی حقوقی و قا�و�ی   در �ظر گرفت این است کهآن  استمنشاء آن از قر
اسالم هرگز آرزو �دارد زن مسلمان مها�ند زن  غربی در گیر و دار .پذیر �یستاسالم مها�ند ادیان دیگر  تغیر 

ار  برای ز�ا�ی که در خارج از منزل کذا اسالمار و  مراکز صنایع  هر چیزش را گم کند حتی خا�ه و فرز�دا�ش را لباز
باوجود اینهم در صورت .�داردیک با�وی که در خا�ه میباشد و کاری  در بیرون نند مهان حقوقی را قایل هست که بمیک

طبعیت زن از  منحنی  اولویتها  برایش حمقق ساخته ، بدین معنی �یست  که وظایف و شغلهای  خارج از منزل  را از او  ممنوع و 
د  این و ظیفه باید به ترتیبی باش. بلکه درهای  وظایف  و اعمال خمتلف برای زن  مهچون مرد ، مهواره باز است . حرام مناید 

 .که منطق  فکری  و اجتماعی  آ�را  هبر یک زن  و مرد  گوشزد میکند

ارث ، در ارث  با هم یکسان از این حاالت مشخص و مرتبط  با واقعیت  مزبور  که بگذریم  ، دیگر مردان و ز�ان  و
ن و دفاع از حقوق  در �ظام حقوقی اسالم  در زمینه گرامیداشت  و آزاد سازی  زاید ارزش و گرامی داشت زن ب.ا�د 
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هت �د  و در صورت لزوم  �یز جگیرن اشارات روشن داشتیم ، �ادیده میو ویژه گیهای ز�ا�گی اش که ما قبال به آ
د ؛ این از یک سو  واز نتداوم  این �ادیده گیری  ، به سادگی تظاهر به جهل  و عدم آگاهی  را دستاویز قرار میده

یکنند ؛ بد خبتی و شقاوتی که زیر  قلمرو   در جوامع  غربی  �یز چشم پوشی م زن  از بد خبتی و سیه روزیسوی دیگر 
قوا�ین  ظاملا�ه  ای بوجود آمده  است  که در البالی آن زن  در قید اسارت ، استثمار و بردگی  بند آمده  و او را شدیدًا وا 

ر ، به تنگرتین راه ها برود ؛ اگر چه �یز الزم باشد  داشته  که جهت دستیابی  به لقمه �ا�ی خواه شرافتمندا�ه  باشد یا خی
 را در شقاوت ا�داخته اینان از جنایات  ، قوا�ین و �ظامهای غرب  که زن.  در این راه قربا�ی کند راکه ویژگی زن بود�ش 

  .غرب را بستایندثاهلای ز�ده و تاریخی ای در زمینه ابراز داشته ایم چشم پوشی می کنند  تا بدین وسیله  ا�د که ما م
اینان  در مقابل ، ارزش شریعت اسالمی  در ضما�ت آزادی  و کرامت  و حفظ  خصایص ز�ا�گی  زن را �ادیده می   

  52.  ا�تقاد  کورکورا�ه  از اسالم  و کاسنت از ارزش  آن ادامه  دهندبهگیر�د  تا بی حمابا
  :ا فرما�ی  مهسر�شوز و � .3

  : طرح و صورت و اشکال
بدون معنی یا بدون جموز  شرعی دست به �ا فرما�ی ز�د  ، ویا از حوزه  رضایت شوهرش  خارج شود ، اسالم برای  وقتی زوجه 

رفع  مشکل �ا فرما�ی  مهسر ، چندین راه را  در �ظر گرفته است ؛ به این معنی که هرگاه  زن از قلمرو  رضایت شوهرش  
  :م بگام  این مشکل را بر  طرف سازد خارج شد  می توا�د  با سه راه حل  تدریجی  و گا

 .از سر لطف و حمبت مهسرش را  ا�درز دهد •

 .در بسرت خواب از او جدا شود •

 ، به 21، ص  فصل اول (مهسرش را تنبه بد�ی کند که البته این تنبه بیشرت بیم آور باشد  �ه زجر دهنده و  معذب باشد به •
 .)عنوان حل اختالفات مراجعه شود

 : چند مهسری .4
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 و مدافعان  قشری زن  وبه اصطالح حقوقی اش  آ�را دست ین قضیه �یز  از بارزترین  مسایلی  است  که  جو سازان  علیه  اسالما
شکل عدم مساوات  با مرد ،  ر�ج  اینکه  در جوامع اسالمی  زن از مزرگی است  از داده  و به زعم آ�ان این شاخص  بقرارآویز 

  .اقعی قضیه چگو�ه استحال ببینیم  صورت و. میربد 
  :مصاحل و �قش قا�ون منحنی اولویتها

است  و مصاحل و مفاسد  مهیشه الزم و ملزوم  یکدیگر  و هر ام  اسالمی  بر مقتضیات  مصاحل ا�ساهنپیداست که  مدار احک
  . تیب دارد آهنا  به حلاظ بزرگی و امهیت ترکدام  از

ت  در مقایسه با مصلحت �سل  و مال  از امهیت بزرگرتی بر خوردار وجه شود  که مصلحت حیابه این �کته بایست ت  
 حاجیات  و و مهچنین آن ضروریاتی  که مصلحت حیات ، عقل و مال  بر آهنا مبتنی است  مبراتب سود مند تر  از است 

  . ه مهین مصاحل هستندحتسیناتی است  که الزم
امیها  گر اینکه آن لذایذ به  �اکیا  به لذایذ ز�دگی دست �یابد ، ممشیت اهلی بر این  بود ه است  که ا�سان در این د�  
ا  در آمیخته  باشد  و مهچنین  ذات اقدس  اهلی  چنین اراده کرده است  که  میزان  اصلی جوهر  مصاحل ز�دگی  و و مرارهت

 و شریعتها قرار تر برای حرکت  قوا�ینا�ی را بر پس در این  صورت منیشود  مصاحل ا�س. شدت �یاز ا�ساهنا  به آن متفاوت باشد
  داد؟

ا  توجه کرده  و آهنا را ، بر طبق امهیت و �یاز  بداهنا  هنراهش این است  که خداو�د  به مصاحل و مفاسد  ز�دگی ا�سا  
این . و شدت و ضعف آمیزه  شوایب  و �واقصی که  از یکی  از آن دو به دیگری  �فوذ و رخنه میکند ، رده بندی کرده است 

  .�ام دارد » قا�ون منحنی  اولویتها« چیزیست  که در اسالم ،
از این رو هرگاه  .  در عرصۀ اجرای عمده  احکام شرعی ، به ایفای �قش می پردازد مهین قاعدۀ منحنی اولویتها  

داری  از طح ضروریات  در تضاد بود ، بایستی خباطر �گهسطح حاجیات با مصلحتی مشروع  در سمصلحتی مشروع  در 
  .مصلحت ضروری ، از مصلحت حاجی گذشت

 خا�واده هبمه واضح است که ازدواج یک مصلحت ضروری  و آن عبارت از بقای �سل و حتمیل کردن  مسئولیت تشکیل  
 این که ه جا�شین او خواهد  شد و از مهه مهمرتوجه از �سل پیشین به �سل آینده  کا با پارۀ  دیگر  با تو گره زدن  پارۀ  از �ساهن

توسط ازدواج  هر دو طرف چه زن باشد چه مرد  مراتب شدت متایالت جنسی خویش راارضا میدار�د که باعث عشق و 
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و این توافق و تطابق . خبشش و بزرگی شخصیت هردو شده بسوی ثبات و استقامتهای  ز�دگی صادقا�ه پیش میرو�د
شق و حمبت و صمیمیت میسازد که مهۀ �ا بساما�یهای ز�دگی را چنان روحیه اخالقی هر دو طرف متعاقد را سر شار از  ع

اکثرًا ز�ان خود .  یابد  که مرد منیتوا�د  بیک مهسر اکتفا کندبعضی اوقات این بازی طوری ادامه می. در کنار هم فراموش میکنند 
مریضی ها  .  مرد را داده بتوا�د جنسیثنا جواب خواسته هاو متایالت دارای مزاج سرد بوده و آرزو �دار�د تا مهیشه و بال است

قاعدگی و بچه دار شدن حظا�ت فرز�دان از مجله عواملی ا�د که ز�ان منیتوا�ند  به متایالت جنسی شوهران شان پاسخ مثبت 
 از طرف دیگر مشاری از �ظر سنجی ها �شان میدهد  که تعداد مردان �سبت به ز�ان  از اثر  جنگها ، مسافرهتا.ارائه کنند 

 یک تعداد زیادی از ز�ان بدون گر تعدد زوجات صورت �گیردو مهاجرهتا �ظر به ز�ان کمرت است لذا در چنین حاالت �یز  ا
  .شوهر باقی میما�ند 

اما شریعت اسالمی این را در �ظر میگیرد که، به احتمال زیاد ، اوضاع و عواملی در کار باشند که بر اثر آهنا مردان   
د  و چنین عواملی در مردان  اکثر اوقات  وجود دار�سر اکتفا کنند  و کسی در این تردید �دارد  که این عوامل در �توا�ند  به یک مه

طا است و این ا�ساهنا واجب اخل.یشرت بنظر میرسدکشور های غربی  در مقایسه باوجود آهنا  در مردان کشور های اسالمی، ب
در جامعه مسلمان قبل از اینکه اینگو�ه مردان  به فواحش روی آور�د به . یرسد خطا  �ظر به ز�ان در مردان زیاده تر بنظر م

حکم ازدواج دیگر تن در میدهد و �کته ای که  قابل یاد آوری هست این است که این ازدواج هم ما�ند ازدواج قبلی  با ایجاب و 
  . قبول طرفین هر چند ظاهری و فرمایشی هم باشد  عقد  میشود

ۀ سفید خبا�ه شوهر می رود و این بدان معنی است که  تقوا م زما�یکه زن در عقد �کاح  مردی در آمد با جادر جامعه ما  
رزو میکند که با مهین لباسی که خبا�ه شوهر رفته و کا�ون خا�واده  تیار کرده ن  افغا�ستا�ی حبدی است که چنان آو فضیلت ز

ئم ترک مناید که با کفن سفید که مهر�گ  پیراهن عروسی اش است پیچیده است  صرف در صورتی میتوا�د این خا�ه را بطور دا
شده باشد و این از خصوصیات زن در جامعه  ما میباشد ، زن افغان آ�قدر که شهامت و دلیری در �ا بساما�ی ها و حتمل  و 

زن افغا�ستا�ی هر . بی غش هستند بردباری در جنگها  و مصیبت های بزرگ را دارد هبمان ا�دازه در قداست  خا�واده  پاک و 
قسمیکه زن در سایر کشور های اسالمی (گز �گفته است که قوا�ین مملکت برای او  قابل پذیرش �یست چرا که مردا�ه است 

چنین ادعا های را دار�د و خمصوصًا جنبش های ز�ان اکثرًا این مسایل را دامن میز�ند که گویا قوا�ین  مردا�ه ای در جامعه  
مه حال ازدواج  مکرر باوجودیکه  خوش آیند �یست اما در بعضی حاالت �ا گزیر�د قوا�ین هب)را�ی میکندمما�ان حکمسل
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دد داده شرعی و  مد�ی ما آ�را پذیرفته است  زیرا خداو�د متعال  با قدرت کامله خود میدا�د که اگر اجازه و  امتیاز ازواج متع
ایی پیش میرود ، قسمیکه در غرب  بیش از یک ازدواج جماز �یست اما ما می بینیم که باهی و بی حی�شود جامعه بطرف فساد و ت
ه از ازدواج و تشکیل خا�واده که  بقسمی  غرق هستند کم سرحد در اباحت وعیاشی های مداوممردان و ز�ان  غربی تا کدا

  .  گذشته ا�د ،کند ایجاد می تنفیذو برایشان و حمدودیت های قا�و�ی راارج و درد سر های دائمیخم
یخواهد ازدواج مکرر  اسالمی مناید  در بین مهسر سابقه و جدیدش  راجع به  منیت ، �فقه  و  ولی زما�یکه مردی م

در غیر این صورت اسالم  مهسر ثا�ی را به اشخاصی که فاقد شرایط فوق باشد .می مناید رفتارقا�ون عدالت کامل را مراعات 
   .جواز منیدهد

 به ضوابط  مهسرداری  یعنی ، از راه ات ازدواج  در اسالم از آجناست  که مهتای دومی  که مرد  بدون التزام این مقرر  
ارتکاب  ز�ا به او متایل میکند ، در مقایسه با مهسر دومی  که به اساس ضوابط مهسر داری  شرعی به عقد ازدواجش در آمده ، 

پس در این حالت قاعده منحنی  اولویتها  تصمیم دوم  یعنی ، مهسر . باد میدهد بیشرت فساد به بار می آورد  و مصاحل را بر 
  . گزینی شرعی را اجازه میدهد  و تصمیم خنست را که وی را بطرف اباحه و فساد می کشا�د  مردود می مشارد 

میخواهد  زن بگیرد  و اما بر اساس قا�ون  غرب قسمی که بار ها تکرار شده است مرد میتوا�د  با هر تعداد که خود   
ترازوی عدالت و اعتقادات مذهبی در این راستا خود را  هبیچیک از ضوابط  مهسر داری ملزم  منی بیند  زیرا کدام پا بندی ای در 

واما در قوا�ین اسالم  تا چهار مهسر  جواز داده شده است  که در این راستا مرد مکلفیت دارد  . اکثرًا وجود �دارد در غرب 
واین کار گرچند ظاهرًا به مزاق گروه های دفاع .یت ، �فقه و مسکن  مهسران خود را بوجه عادال�ه در �ظر داشته باشدمب

در  "حشی گری جنسی "از حقوق زن برابر �یست اما در این قوا�ین اهلی حکمتی بزرگی هنفته است و آن اینکه  هر گز و
  . امریکایی بیداد منیکندسطوح خمتلف و هم اماکن  و ادارات و دا�شگاها ی

آ�را وسیله �زدیکی  بذات اقدس اهلی قرار داده . اسالم فر آیند ازدواج را  مباح دا�سته ، راه بسوی آ�را  مهوار  منوده  و  
اسالم در صورت حصول اطمینان  از تضمینات اخالقی مرد ، چند مهسری را �یز برایش مباح و حالل  میگردا�د  و در . است 

  .ضما�ت اخالقی از چند مهسری  مما�عت بعمل می آورد م اطمینان  ازصورت عد
شگفت آ�که ، جهان غرب  در اطراف تعالیم  و آموزه های اسالم  دود غلیظی  را بر ا�گیخته  و از هر سو زبان   

رب ، روابط جنسی   عجیب تر اینکه  خود جهان غهاز مه. ا�تقادو فتنه ا�گیزی و اغتشاش  را بسوی آهنا دراز  منوده است 
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که  غلت زدن  در میان  : در ارتباط با چند مهسری  �یز باید گفت . ش را  بر پایۀ  هرج و مرج  وحشتناکی  بنا هناده است یخو
 ژاکلین مهسر جان اف کندی فقید  که بعد از ترور شوهرش به توسط جکروبی عریان چه چیزی قابل فهم است ؟ا�بوهی از ز�ان 

�اسس یکی از سرمایه دار ترین مرد جهان ازدواج کرد مدعی است که  شوهر دومش بین دوصد الی سه صد تن  اباو اسوالد،
داشت

                                                

ولی  موجود میباشد زیاد  در خا�ه های مستمندان اروپایی عیاش خا�ه  های �ظیر عیاش خا�ه او�اسسمهچنان و.رفیقه 
تا بگلو  غرق است و کلپ های شبا�ه و روزا�ه  در هر دقیقه جای حتیر در اینجاست که  اروپا خودش در بین فساد و فحاشی 

 کامی دعوت کنند و به این مراکز و  عیش وا�ند  مردم و مدعویین را به شادبصد ها رقاصۀ عریان را به منایش می گذارد تا بت
ایان مذهبی اروپا در چنین و حتی پیشو جزء از اخالق مدرن تلقی میکنند ایرادی گرفته منیشود و بلکه آ�راخا�ه ها هیچ �وع

  .)مهجنس بازی(موارد �ه تنها  مسکوت ما�ده ا�د بلکه آ�را منحیث یک ضرورت در دیموکراسی مشروع �یز ساخته ا�د 
:   امروز بعضیها میگویند) به عنوان طالق راه مصلحت آمیز مراجعه شود26تا24در این مورد در صفحات (  :طالق  .5

برای بقای  او در اختیار مرد باشد ، کجا میتوان در چنین خا�واده ای  مساوات در بین  زن و درخا�واده ایکه تصمیم گیری  
 مرد  را مشاهده کرد؟اینان با مهچو سواالت پروردگار شان را متهم می ساز�د به اینکه  در روابط موجود بین زن و مرد 

 .اینکه طالق را در اختیار مرد قرار داده استدر سایه ز�دگی ز�ا شویی  از مرد طرفداری میکند  و آهنم به دلیل 

طرفداری  خدا را از مرد در مسئله طالق  مورد توجه قرار  می دهندولی فراموش کرده ا�د و یا �دا�سته ا�د که خداو�د این آقایان 
فرامین خداو�د در اگر این آقایون در مورد . در مورد  مهریه و ا�فاق ز�ان چه اهتمامی را برای  مردان واگذار شده است 

بطور . قرآن اطالعات کافی داشته باشند تعالیم و قا�ومنندیهای که در قرآن وجود دارد پاسخگوی هر �وع مشکل شان  میباشد
قرآن در آیه دوم از سوره جمادله در مورد شیوه های �ا خبردا�ه طالق که در زمان جاهلیت رواج داشت به سختی مماهنت کرده :مثال
سی با به زبان آوردن  صیغۀ  اظهار  زن خود را حرام کند ، و آ�گاه خبواهد  از سخن خود بر گردد پیش از اگر ک« :است

پیش از آ�که متاس ] نی به آزاد کردن برده توا�ایی �داشته باشد یع[و هر که �یابد . ..متاس  و جمامعت  باید برده ای آزاد کند 
در میان   (( 53»...د ، و باز اگر �توا�د  باید شصت مسکین را طعان  دهدحاصل کند  باید دو ماه  پی درپی روزه بگیر

یعنی چنان که مادر من » ظهر امیا�ت علی م« :  زیر  طالق میگفتند اعراب  از قدیم  رسم بود که  ز�ان را به زبان  آوردن صیغه 

 
 تعاليم اقتصادی و سياسی 1362وتاريخ فلسفه در اسالم ، مير محمد شريف، چاپ مجتمع دانشگاهی سال . 4 و 3ـ مجادله ، آيه های  53

  261و260قرآن صص
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اگر مردی زن خود را با  بر زبان آوردن  صیغه . د�دمی �امی" اظهار"بر من حرام است  تو �یز از این پس  چنا�ی ، و این صیغه را 
اما زن آزاد �بود  که خا�ه شوهر خود را . اظهار  طالق میگفت ، دیگر هیچگو�ه وظیفۀ ز�ا شویی  �سبت به او �داشت 

سوره «وخ  کرد اسالم این �ظام طالق مشرکین را  که برای ز�ان عادال�ه  �بود  منس. ترک کند  یا به مهسری مرد دیگری در آید 
در اینجا متوجه میشویم که اسالم شیوه های را  برای طالق پیش پای مردان می گذارد که آهنا هرگز به .)) 2جمادله ، آیه 
وز به این عمل دست بز�ند ، چرا که دو ماه پی هم بدون ا�قطاع روزه گرفنت یا ر �یستند یا خنواهند شد که بدون جمآسا�ی قاد

 اقتصاد ضعیف که اعراب در بدو اسالم داشتند و کار دشواری بود با آن54...ت طعام دادن و یا ک وقشصت گرسنه را در ی
این خباطر آن بود  تا از طالقهای بدون جهت و �ا موجه جلو گیری شود و مهچنان است حکم رجم ز�ان در اسالم که باید 

 حاضر بیاورد که اینکار ابدًا امکان پذیر منی باشد ، چرا که شخصی که به ز�ی اهتام می بندد که ز�ا داده است باید چهار شاهد 
عمل ز�ا که  فاحش ترین عمل �نگین برای ز�ان حمسوب میشود هیچوقتی در مالء عام اجنام منی پذیرد و اگر چنین فعلی شنیع 

را ) عمل ز�ا(که حتی مقاربت را اجنام پذیرد در جاه های خمفی و دور از ا�ظار خواهد بود لذا امکان آورده شدن چهار �فر شاهد 
 به وضاحت دیده باشد هیچ امکان �داشته و حتی �ا ممکن می باشد که اسالم خباطر کرامت خبشیدن به زن  این قا�ون سخت را 

  . قرار �گیرد و هبتانده است تا آبرو و حیثیت ز�ان و هم مردان دستخوش  افواهات بیهودهدر مورد ز�ا تعین کر
  که وی  مصدیق طرفداری اسالم  از زن و مرد  در ز�دگی ز�ا شویی بر آید ، در �تیجه خواهد دیدهرکه  در جستج  

مشاهده آن هیچگاه  از مشاهدۀ طالق  که مظهر . رجسته  برای  طرفداری  اسالم  از زن است �ظام �فقه  و مهریه  مصداق ب
   .راتی از سوره جمادله داشتیم  بر عالوه آن است که در باال تذکطرفداری از مرد  به مشار می آمده مشکل تر بنظر منی رسد و این

صورت مالحظه و دقت متوجه و در  دارده  ارتباط مستقیم و تنگاتنگ در اسالم فر ایند طالق  با مسئله �فقه و مهری  
  . در میان زوجین  میباشد مساواتمعا�ی ه این ارتباط تنگاتنگ  سر چشمه ریز ترین میشویم ک

مبحث آینده  به �ظام  طالق در اسالم و پیشنهادجای گزینی آن با سایر قا�ومنندیهای که باعث ثبات در �ظام اخالقی  زن و ما در 
هریه از سوی دیگر ، به رابتۀ ماین ارتباط در بین  این دو مسئله  یعنی ، طالق از سویی  و �فقه و .  شوهر میگردد می پردازیم

  .دو کفۀ ترازو میما�د
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وقت آ�ست  که به رابطۀ دقیق  در میان �فقه و مهریه  که به تعبیر اهتام گران  در آهنا طرفداری  از زن صورت گرفته  اینک  
  .باطالقی که در آن  به �فع  مرد طرفداری شکل گرفته ، �گاهی داشته باشیم 

  به توافق برسند که عیار ها باعث  این گردیده است  تا زن و مردیگر در رابطه ز�دگی و اینکه کدام م ا  
ار های ز�دگی بر  قرار کنند ز�دگی مشرتکی را آغاز منایند و یک پیو�د  مستحکم دائمی  برای تشکیل خا�واده و سایر معی

 الت طوری باشد که این هبشت �از�ین خا�واده به جهنم سوزان  طالق و جدایی منجر شود در این صورت  هر دو زوج اگر ح
صیبت عظیم یک جا و یک ا�دازه  خسارت می بینند ، هر دو کاخ های آرزو و امید های خود را واژگون و  در این ممرد و زن  

وارد حال و هوا سر این  �یست که که زیاد زیان د آ�را  مرمت کرد ، حال در چنین مختریب شده می بینند که به هیچ قیمت منیشو
دلپذیر است و برای اینکه در چنین  حال و هوا ا�ساهنا  �توا�ند خود را  دیده است و که کمرت  حرف بر سر خراب شدن این کا�ون 

تعین  قرار دادی در مورد  فسخ این عقد بر قرار شده است تا طرفین بتوا�ند در هوای آن گم کردگی شکسته کامل ببینند 
 هبر دو طرف  را به آن  پرداخته اینخود را کم تر حس کنند ، لذا دین اسالم به پیروان خود قسمیکه در فصل اول در حبث طالق

به شفقت و مدارا  رفتار منایند و مردان را موکدًا مؤظف  گوشزد کرده است که در حلظاتی که میخواهند از هم جدا شو�د
  مهبسرت  او را جبزمیسازد تا زما�یکه عدت  مهسر مطلقه اش سپری �شده است  او را  از �فقه مستفید و متام امکا�ات خوشی

ن رابه او حمیا بسازد و آن مهری که بگردن مرد است باو به وجه هبرت بپردازد و چیز های را که به او  عطیه کرده است آن را شد
 از اوالد های که مادرش حضا�ت او را بر عهده دارد دور شود ، این در حالی صورت ز �زدش مصادره �نماید و �گذارد اوا

یی  آماده میساز�د و اگر زن از شوهر حامله باشد الی رفع حاملگی در خا�ه شوهر میگیرد که زن و مرد  خود را به جدا
قبلی اش مهمان است و هیچکس حق �دارد باو بر خورد �ا شایست داشته باشد ، این مهه برای آن است که در این مدت زن و 

از�د ، هر گاه قرار بر این باشد که مرد هر دو عاقال�ه راه خود شان را در باره  ساختمان ز�دگی  فردای خود مشخص بس
آهنابکلی از هم جدا شو�د  با یک حالت خوشرویی از مهدگر جدا میشو�د و اگر  طالق را رجعن دهند آهنم در فق 

  . که بیک پژوهش علحیده �یاز مند است ما میباشدی دارد که خارج از موضوع حبثاسلوباسالمی اصول و 
که جزو تشریعات اهلی است  بیان کوتاهی داریم  آ�گاه بر خود الزم میدا�یم که به  �ظام طالق  راجع بهخالصه اینکه  

  .پیشنهاد دیگران گوش بسپاریم 
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اول طالقی که برابر اراده زن  و شوهر اجنام میگیرد ، این : ین  بآن مواجه  هستند  بر دو قسم است زوجطالقی که   
ورت می گیرد  و در چنین طالقی اشکال وجود �دارد ؛ دوم طالقی که  بر ص»  رتکاراده مش«القی است که از  کا�ال  مهان ط

این مهان طالقی است  که در آن ضرورت �صب ترازو ی عدالت  . طبق یک اراده  و بر خمالفت ارادۀ دیگر  اجنام می گیرد 
  .در بین طرفین قابل مالحظه است 

نها به اراده شوهر صورت میگیرد و زن بدان رغبت مهین طالقی که به اثر اراده یک شخص صورت میگیرد  یا ت  
  .�شان منیدهد  و یا تنها به ارادۀ زن صورت میگیرد  که مرد بدان متایل منیداشته باشد 

  و در حال اول خداو�د  طالق را مشروع  و قابل اجرا و وقوع میدا�د ؛  مشروط بر اینکه کلیه مهریه  برای زن باشد  
که قاضی  مقدار آ�را معین  می )ضد عقدی (»حق املتعه«و عالوه بر آن برای وی . گرددهنده �چیزی از آن عاید طالق د

  . از طرف مرد تازمان اقتضای  عده  ادامه داشته باشدو �فقۀ زن .  سازد ، �یز در �ظر گرفته میشود
این اراده زن را که موجبات   دوم  که طالق تنها  به اراده زن  اجنام  می گیرد ، بر قاضی واجب است  امادر حالت  

قیق کند ، چنا�چه ارادۀ آن ظلم و �ا فرما�ی  از طرف مرد بود  و بر طرف کردن آن  بوسیله راه حلهای ممکن مشکل بنظر میرسد  حت
ت  در چنین شرایطی  قاضی �اگزیر باید میل زن به طالق را  حتصیل کند ، بی آ�که  چیزی از مهریه  و حقوق کامل خود را از دس

و اما اگر میل و رغبت زن  به طالق  خباطر حالت عصبی  یا بیزاری درو�ی  از شوهر  یا بروز رابطه عاطفی  با مرد . دهد 
 پس از دیگر  بود ، یعنی شوهر در آن دخالت �داشت  و از  تقصیر او در  ادای  حقوق مهسرش  �اشی �بود ، قاضی میتوا�د 

لیکن در چنین شرایطی  شوهر میتوا�د کل مهریه و یا . ق خواسته زن  را پاسخ مثبت دهد بدست آوردن رضایت زوج  به این طال
جزئی  از آن را که زن در برابر  طالق خود آ�را به شوهرمی خبشد ، برای خود �گهدارد  و یا در صورتی که در قید  حیات 

  .�امگذاری شده است» خلع«فقه  به   مسئله  دراین . ز�اشویی مهریه را  به زن  پرداخت کرده ، برای خود باز پس گیرد 
اگر زن  خبواهد  حق خود را در طالق  بطور مستقیم ، یعنی بدون اطالع دادگاه  از زوج دریافت دارد ، در این   

صورت  خواهد توا�ست  از مهان روز اول  عقد ازدواج خود ، راه مشروع و علنی آ�را  در پیش گیرد ؛ به این صورت که  در 
بنا بر این اگر شوهر در برابر آن موافقت .  ش در دست خودش باشد وهرش  شرط کند  که باید عصمت �کاحثنای عقد با شا
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یتوا�د  بدون واسطه گری دادگاه  از حق طالق استفاده مناید ؛ البته مشروط بر ، دیگر ز�ش هر وقت خواست مکرد 
  55.آ�که  این  حق  حتت الشعاع  �تایج  پیش گفته باشد

 : شهادت و گواهی .6

دست آویز آ�ان  . ه  و هست گواهی زن در دید بسیاری از مردم ، مظهر دیگری از پدیدۀ عدم مساوات  در بین زن و مرد بود
  :یه از قرآن است آ نهم ای
56}واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان مل  یکو�ا  رجلین  فرجل و امراتان{

  »گواهی بگیریدوجود �داشت  یک مرد و دو زن  را ب بگیرید اگر دو مرد دو �فر  از مردان  را بگو  به گواهی «
 تازه این بیان ما در صورتی است  که �سبت به -سالمی است  مصدر این تصور ، جهالت مهه جا�به  �سبت به احکام  ا  

 این جهالت خود از �وع جهالت  –م کسا�ی که  این اهتام  را ساخته و پرداخته کرده و از آن دفاع  می کنند ، حسن ظن داشته باشی
  57}یوصیکم ا  فی  اوالدکم  للذکر مثل حظ اال�ثیین{کسا�ی است  که از البالی  آیۀ 

ساوات در بین  مرد و زن را  عدم م»که پسر دو برابر دخرت سهم االرث دارد خداو�د در باره فرز�دان تان توصیه میکند « 
اشت �ا  درست از این آیه  و تصور آهنا مبنی بر اینکه  مضمون این آیه یک حکم عمومی است  اشتباه آهنادر برد.برداشت کرده ا�د 

  .که یکایک ز�ان را  را در بر میگیرد ، تا چه حد و میزا�ی  است
 منی باشد ، بلکه این زن  در شاهد» زن بودن«مرد و » مردبودن«اشی از وصف که در فرآیند  شهادت مد �ظر است �شروطی 
  :وع �اشی از دو چیز میباشد م  در جمشرایط

، دمشنی و کینه عدالت و ضبط و دقت  شاهد  و اینکه در بین فرد  گواه و کسی  که شهادت  علیه او صورت می پذیرد  •
متهم سازد  و اینکه در بین ای در کار �باشد  که شاهد را حتریک کند  تا به چیزی که خباطر آن  علیه او شعادت میدهد  او را 

اشد  که او را حتریک مناید  تا در شهادت خود ام میشود ، چنان قرابتی در کار �باه  و کسی  که  شهادت به �فع او اجنرد گوف
 .، از طرف جا�ب داری بعمل آورد

                                                 
  140 تا 127رمضان بوطی، صص،... ـ زن در  55
  .282 ـ قرآن مجيد ، سوره بقره ، آيه ، 56
  .11نساء ، آيه "   "  "ـ  57
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آ�که در بین شاهد و حادثه ای که در خصوص آن  شهادت میدهد ، آ�چنان ارتباطی باشد  که شاهد را در اطالع و  •
 . حادثه و شهادت دادن  در خصوص آن ، صالحیت دهداگاهی  از آن

ت او  کامل به ثبوت �رسیده باشد ، خواه مرد باشد یا زن ، شهادتش پذیرفتنی کسی که عدالتش خمدوش  یا فهم و دقنا بر این ،ب
 یا زن ، مقبول �یست و مهچنین شهادت طرف دعوی  علیه  منازع خود  و شهادت فامیل  به �فع فامیل ، خواه گواه مرد باشد

  .شرع اسالم  �یست
پس هرگاه مقولۀ  عدالت حتقق یافت  و احتمال طرفداری خباطر خویشآو�دی و آزار و اذیت کردن ، خباطر �زاع و   

 قدر الزم از ا�سجام و هم آهنگی  در میان شخص گواه  و دمشنی ، منتفی گردید، در این صورت �اگزیر  می باید 
 خواه مرد باشد چنا�چه این مقدار الزم حاصل �گردد ، شهادت شاهد.  شهادت میدهد ، حتقق یابد مسئله ای که در مورد آن

و در صورتیکه ارتباط در میان اقشار مردم  با قضیه ایکه �یاز به گواهی دارد ، از تفاوت . واهد بود یا زن ، پذیرفته خن
ین قضیه سرو کار دارد  و فرق منیکند که فرد گواه  مرد باشد برخوردار باشد ، شهادت کسی اولویت دارد  که بیش از مهه به ا

  .یا زن
 که خداو�د  در توصیف جنایت و حنوۀ ارتکاب  آن  توسط فرد جنایتکار ،شهادت زن را براساس مهین قاعده است    

.  معدوم بنظر میرسدت قتل  و جزء آن خیلی �ادر است  و به مهین جهت سرو کار زن با بزهکار یها ، جنایمنی پذیرد ؛ چون
، به احتمال خیلی قوی با متام �یرو از صحنه اگر زن بطور  تصادفی مشاهده کند  که کسی دارد کسی را بقتل می رسا�د 

  .اشد ، در جا کامال  بیهوش خواهدگردیدیشود  و دگر راه فرار هم �داشته بگریزان م
، و جزء آن ، اسالم به شهادت زن  اولویت میدهد ؛ چون به عکس مورد فوق، در امر شیر دهی ، دایگی ، �سب شناسی 

مواردی هست  که در « :از شعبی روایت شده است که گفت. بدیهی است  که زن بیش از مرد  با این مسایل  سرو کار دارد 
  58»آهنا جز شهادت ز�ان  پذیرفته  �یست

اوی  �اشی از آهنا مشاهده میکنیم  که هر کدام از زن و مرد  و اما در ارتباط  با معامالت مالی  و امور جتاری  و منازعات و دع
شاهد ما هم این است  کسا�ی که . از سرو کار زن است بآهنا سرو کار دار�د ؛ به این تفاوت که  سروکار مرد با آهنا مبراتب بیشرت 

                                                 
الطرق « به کتاب : ، رک 141و140شفافيت شرعيت الهی  در مورد گواهی و شهادنت،تاليف دکتر سعيد محمد رمضان ، ص،  58

   چاپ المنير 145از ابن قيم جوزی  ،ٌ  ، » الحکميه
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د ، در مهه  تن به رسک و خطر داده ا�در  مسایل بازرگا�ی غور کرده  و به برگزاری عقود و معامالت  پرداخته و در راه آهنا
و اگر در میان آهنا ز�ا�ی هم  بچشم خبور�د غالبًا ز�ا�ی هستند  . تلف  د�یا  عبارت از مردان  بوده ا�ددوران ها و در جوامع خم

  .استخدام شده  ا�د... که در امور اداری  و سازما�ی  مهچون منشی گری و 
معه سایه گسرتده  است، ذات اقدس اهلی  حکم شهادت را  آیینۀ متام منا  قرار داده تا  این �ظر به مهین واقعیتی که  بر مهه جا

 پذیرفته باشد  و دت مرد  و مهراه آن شهادت زن  �یزاواقعیت  موجود و مهیشگی را ا�عکاس مناید؛ بدین معنی که اولویت  به شه
 در رموده ، بدین شیوه است که در این �وع مسائل که شهادت دو زن یز ، چنا�که پروردگار در قرآن جمید مقرر فطریق اجرای آن �

  .حکم شهادت یک مرد میباشد
ین آوردن شخصیت زن  از ترقی دادن  به شخصیت مرد  و پایاگر در این مورد دقت و مشاهده شود ، آیا این �ظام  مهآهنگ ، 

  سر چشمه گرفته است؟
ون شیر دهی ، دایگی،  �سب  و هر آ�چه زن  با آن  بیشرت تبحرداشته و در اگر چنا�چه مسئله چنین می بود ، در اموری چ

ارتباط است  و مهچنین در منازعات و کشمکش های که در فامیلها ز�ان در میان خود راه می ا�داز�د ،منی بایست که اسالم 
ای عاطفه �ازک  و عاطفه و وجدان و �یز در صورتیکه  ثابت میشد  که شاهد مردیست دار. به زن میداد  اولویت شهادت را 

د  که ودر حالیکه  بدیهی است  هر گاه برای قاضی  ثابت ش. رقیق  می بایست اسالم شهادتش را در امور جنایی  قبول میکرد
ن است  که سرو کار دتش از اعتیار ساقط است ؛ چرا که این خود بیا�گر آافالن مرد دارای  چنین صفاتیست ، دیگر شه

 اهلیت ئل جنایی  و توان او بر مشاهده آهنا  ضعیف یا معدوم است  و این مهان چیزیست  که در امور جنایی با ماین شخص  
  .شهادت  را از مرد  سلب خواهد کرد

ود و اساس  قرار گرفته  و آن این است  که در بین شاهد و م شرط  الزامی است  که حم بر این  مدار در حکم  شهادت برینبنا
دگر فرقی منیکند که شاهد زن .که در مورد آن شهادت میدهد ، ارتباط تنگا�تگ و قوی وجود داشته باشدموضوعی  

آ�چنا�که " زن بودن"آ�چنا�که  هست ، معیار جتویز شهادت �یست ؛ مهچنان که �یز وصف " مرد بودن " وصف . باشد یا مرد 
  .تنها �بودن  ارتباط قوی در میان آهناست هست ما�ع از شهادت �یست بلکه ما�ع و تضعیف کنندۀ گواهی ، 

که این  بسته به �وع  و موضوع �زاع  و : اما  در رابطه با تعداد ز�ا�ی که  وجود آهنا شرط  صحت شهادت میباشد ، باید گفت 
 و ابو عمر  و از  ثوری و ابو حنیفه  و یارا�ش  و ابن عباس و عثمان  و علی. خصومت  و حتت الشعاع اجتهاد و  جمتهدین است 
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 زن در اموری که  بطور معمول  فقط ز�ان از آهنا  اطالع دار�د ، بسنده   زهری ثابت شده است  که شهادت یکحسن بصری  و
    59.است

به در آن خسارات جربان �ا پذیر را برای  شهادت علیهه واهی که یکی از خصائلی است که شایدر اسالم در امر  شهادت و گ
 در صورتی که حکم شهادت شخص شاهد  صادق �باشد ، از این رو در اکثر متون شرعی و قا�و�ی در متام رو منا میگردا�د

 شخص  شاهد حالتی که ئید است که در گذشتۀ،مذاهب اسالم تأکید بعمل آمده است که شهادت کسی مورد تصدیق و تأ
ت چه زن باشد و چه مرد  اگر شرایط و در قسمت شهاد. گریده باشد  کذب وی کرده باشد هر گز رو منا �داللت بر

برای ( را �داشته باشد شهادت او ولو که چهار �فر هم باشد ولی مشکوک باشد شهادت شان قابل قبول �یستتدهااوصاف ش
  )معلومات بیشرت به کتب احکام مراجعه شود

خود  خمالف  با یکی از احکام  اسالم  به خودی در حالیکهقابل یاد آوری است ، در شرایطی که  راه و رسم  اجتماعی  �وین 
 و هبمین خاطر   مشرده شدهخنواهد بود ؛ چرا که چنین عرفی  باطلسلما�ان  مرعی االجرا و در جامعه مباشد، هیچگاه معترب 

 الزمه این  پس،) پولیس( ز�ان در �یروی ا�تظامی  مبتنی بر آن باشد ، به �وبۀ خود باطل خواهد بود ، مثال در آوردن  کههر چیزی
اما چنین فرضی از �احیه قوا�ین اسالم مردود است ؛ زیرا . عرف آ�ست  که شهادت زن در  جنایات  و جرمها پذیرفته باشد 

  .ر  مسایل �اشی از آن را هم  قابل پذیرش �یست خداو�د  این راه و رسم را خبودی خود منی پذیرد  و هبمین خاط
و دد که علت عدم موافقت اسالم  با استخدام زن  در �یرو های ا�تظامی  بعنوان  پولیس در اینجا به این �کته استفهام میگر

خود را از دست  دهد  و این جفای بزرگی  به گی  ز�ا�و امثال آن منتج به این  میشود  که زن شخصیت و هویت داروغه 
 راز لذت و کشش ز�ا�ه خود را که از  ا زنموجودیت اوست ؛ چنا�که �یز در آن ستم بزرگی علیه  مردان  وجود دارد ؛ زیر

 حمسوب میشود با اشتغال در کار های خالف فطرت وی  مرد را در مقابلش بی میل )شوهرش(خواص فطری زن در مقابل مرد 
باشند میسازد چنا�چه دیده شده است اکثر ز�ا�ی که در این گو�ه مشاغل می پرداز�د  دارای مزاج سامل و  و طبع متعادل ز�ا�ه منی

 کثافت در خارج شهر    تاکسی را�ی و محل و �قل  بسته های  بار کشی یاارشی که لباس کار بپوشد و متام روز کبطور مثال ز�. 
چنا�چه من در یک حتقیق دیگر که در مورد فمنیسم است  اشرتاک رهنا .باشدقهرًا مزاج سامل ز�ا�ه از �زدش گرفته می شود 

                                                 
  148، ص، » طريق الحکميةال« کتاب:  رک143تا 140ـ زن در ميان شفافيت  قوانين اسالمی ، همان ، ص،  59



 104

ه چه مشکالتی را بار آورده ا�رداخته ام گکه در باره فمنسم و جنسیت است که در جایش از آن را در ارتش امریکا و این ک
  .حبثی خواهیم داشت

هرگاه مرد مهسرش را  به ز�ا : یا �فرین  تعداد  شهادت مرد را بر شهادت زن برتری �یست از آجنهت که   » لعان«در مورد 
ترب و مهسر او را  در حال ز�ا  ا پیش کشیدن  چهار مرد گواه  که شهادت شان معمتهم کرد ، بر او واجب است  این اهتام را  ب

دن دیده باشند، تقویت مناید  در غیر این صورت  بر او واجب است  که چهار مرتبه سوگند یاد کند  که در هتمت زدن  به دا
 و در صورتیکه مهسر این اهتام  .مهسر خود  صادق میباشد ، این سوگند ها در شروع اسالم  در حکم شهادت میباشد

شوهرش را  ا�کار کرد ، او �یز  فرصت دارد تا چهار مرتبه  سوگند یاد کند که شوهرش در هتمتی  که به او زده است ، دروغ 
در �تیجه  این دو شهادت مهسان حکم .بدین ترتیب روشن میگردد که یکی از آهنا قطعًا دروغگو است . میگوید

البته پس از آ�که مرد بر خود لعنت کرد  که اگر از . جعت  در بین این زن و شوهر  صادر خواهد شد جدایی  غیر قابل ر
  .شددروغگویان باشد و زن �یز علیه خودش دعای قعر و غضب اهلی کرد  که اگر شوهرش جزء راستگویان با

در حکم شهادت چهارگا�ه  ا�ب هر یک از زوجین  که سوگند چهار گا�ه یاد شده از ج�کته مورد �ظر اینجاست 
داو�د  ارزش  شهادهتای  چهار گا�ه ای را که ز�ا را ثابت میکند  به خ.احشۀ ز�ا را ثابت یا �فی میکند میباشد  که عمل ف

ن �کته مهان چیزیست  که تأکید آری ای. ارزش شهادهتای چهار گا�ه ای که ز�ا را �فی میکند ، مهسان و برابر قرار داده است 
و  این آیه مبارکه موضوع  . خبودی خود در ارزش شهادت  تأثیر گذار �یست"  زن بودن"و " مردبودن"هیچیک از مقوله ند  میک

  60:لعان را در بر دارد
 َان دااء اّلا ا�فسهم  فشهادة  احد هم  اربع شهادات با  ا�َّه  ملن الصادقین ؛ واخلامسُةو الَّذین یرمون ازواجهم و مل یکن هلم  شه{

 ِا غضب ملن الکاذبین ؛ واخلامسَة َان ا�َّه ِبا ا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادت؛ و یدروؤ من الکاذبین ان کان علیه ِلعنت ا
   61  } علیها ان کان من الصادقین ؛  

 ، پس شهادت هر کدام  از آهنا این است  که کسا�یکه  مهسران خود را  به ز�ا متهم  می کنند و جز خود گواها�ی  هم �دار�د"
که : بر اینکه از راست گویان است  و در مرتبۀ پنجم بگوید ) سوگند یاد کند(چهار مرتبه خداو�د را  شاهد بگیرد

                                                 
  .146ـ140ـ همان ، صص 60
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 105

د  اگر از دروغگویان باشم  و حد  را از مهسر دور میسازد  و دفع میکند  اینکه  ه  چهار مرتب) مهسر متهم(لعنت خدا بر من ب
که قهر و : که شوهرش جزو دروغگویان است  و در مرتبه پنجم بگوید )سوکند یاد کند (خداو�د را به شاهدی بگیرد 

د  اگر شوهرم  جزو راستگویان باشد   ."غضب  خدا بر  من ب

ا

ا
 : حجاب .7

 اسالم زن را  با اکثر مردم چنین می پندار�د  حجابی که اسالم  به زن اختصاص داده ، بزرگرتین گواه  بر این است که
  . در آزادی او پنداشته ا�دشا�ه  حتقیر زن  و حمدودیت  زیاد مرد مساوی �دا�سته است ، حتی بعضیها  هم  آ�را �

اگر اینان در ا�گیزۀ تشریع حجاب ا�دیشه و تأمل کنند ، در می یابند که قضیه درست بر عکس  تصورات آهنا ست و 
اب راهی ساخته  و پراخته که مشارکت ز�ان را با مردان در راه تشکیل  جامعه و امور  از حج)  ج(خواهند دا�ست که خداو�د 

خمتلف آن  الزم و ضروری میدا�د  و �یز از آن ابزاری ساخته است  که در ممکن ساخنت مهیاری  عملی زن  و مرد  در عرصه های 
   . علمی ، فرهنگی  و دیگر فعالیتهای مد�ی  و ا�سا�ی ، تأثیر گذار است

 بالی مطالب آینده  به این حقیقت �ا شناخته یا کمرت ما در ال.یاریها پنهان ما�ده است ه این دید از �گاه  بس�ولی متأسفا
  .شناخته شده که از مجله بارز ترین حقایق است می پردازیم

  :ا�گیزه تشریع حجاب
ل دهندۀ فعالیتهای اجتماعی  و فکری زن با مرد  شریک مفاهیم ا�سا�ی ، توامنندی ذهنی و جسمی  و عناصر تشکی       در کلیه 

  .است  و این �قطۀ عطف در آهنا مهیشه مشرتکًا موجود میباشد
در وجود زن  مظاهر  ز�ا�گی  و جاذبه های قوی جنسی  را به ودیعت  )  ج(زما�ی زن با مرد وجه متایز می یابد  که خداو�د 

و بدهی است که منشأ این لذت   . لذت  و کاجمویی  متقابل  در بین زن و مرد  دارد هناده است  که این جاذبه ها  راهی بسوی 
جنسی و حمرکهای آن مهان  غریزه جنسی است  که در وجود زن و مرد  قرار دارد ، �ه آن �قطۀ  مشرتکی که اهنا را ، به حلاظ فکری  

  .  میدهد ماعی ، علمی و فرهنگی ، هبم وفقو ذهنی  در اقدام حبرکتهای  اجت
صلتی چون  که در ز�ان وجود دارد و یا این خصایل بین  هردو جنس شریک است ، خم  از یکطرف ، از خصایلیبنا براین مرد

ظاهر یزۀ جنسی ، از می  غربرد و هم از جا�مهیاری فکری  و جنبشی در راه  رشد و ا�تشار متدن  و جامعه استقبال خواهد ک
  .   �یز استقبال میگرددز�ا�گی  و جاذبه های جنسی زن
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�یاز مندی به )  و مد�یاجتماعی(در این جا در راه مجع شدن زن و مرد در راه  مهیاریهای واقعی  در عرصۀ فعالیتهای متد�ی 
أثیر گذار میباشد که این اثر الزامیتی را بار می آورد که زن یا مرد هر دو باید آن را در حین �زدیکی خباطر کار در یک ذهنیت ت

در سطح حمدود آن در این جا ضرورت است تا عوامل باز دار�ده  حمرکات جنسی هم در زن و هم در مرد . ظر داشته و بپذیر�د�
در غیر آن زن و مرد الزامًا در صورت موجود بودن عناصر  حترکات . تقلیل داده شود  تا �یازمندی حترکات جنسی  مهارگردد 

 متناوبًا وجود دارد باعث  ختریب دیواره های حیا و ادب میگردد که منتج به عواقب و جاذبه  های جنسی که در هر دو جنس 
لذا اسالم در چنین موارد جوی را پیشنهاد میکند که از شورش  و حترکات جنسی که �اشی . فساد  اخالقی  زیا�بار خواهد شد

�از (دالل ز�ان ز آرایش های افسو�گرا�ه و غنج واز لباسهای هوس ا�گیزکه زیبایی های بدن زن  از زیر آن منایان میگردد وا
این که کار یکی در دیگری باعث �ا راحتی و اختالل از واین شروط خباطر این وضع میگردد .جلو گرفته شود )و کرمشه 

  .ه حتلیل �ربده شورد  و صفا و  سودش را بیعنی یکی بر دیگری �.  �گردد)حتریک غرایز جنسی(رهگذر
   جلو گیری از این وسوسه هاو ضما�ت دائمی  مصئو�یت حمیط کاری کدامها هستند؟شروط الزامی برای

برای اینکه  ذهن . تشریع گردیده است، خنواهد بود ) ج( که از جا�ب پروردگار ین شرط چیزی جز حجاب اسالمی ا
رواز �کند  توضیح  میگردد که مشا در مورد حجاب اسالمی به راه ها �رود  و خیال تان بسوی تصورات اغراق آمیز  و مزاحم پ

حجاب اسالمی چیزی بیش از یک حایل منطقی �یست  که مشارکت زن با مرد  در راستای اجنام وظایف  ا�سا�ی و اجتماعی  را 
برای معنی حجاب . از مشارکت او با  با مرد در مجع شدن  بر سر چشمه لذات  و اشباع غریزۀ  جنسی ، جدا خواهد کرد 

از . قیق تر  بنظر  برسدجاب  و هدف آن ، از این تعریف دسراغ  خنواهد شد  که در جلوه گر ساخنت �قش حتعریف  شرعی  
  .که حاکی از این هدف و رسالت باشد ، �ام بگذاریدآن پس خواهی توا�ست  آن را مبیل خود  هبر �امی 

و�ه های زیادی از آن را میشود مالحظه کردقرار ، از حوادث فراوا�یکه را که در جامعه منحاال مشا را در برابر این تئوری 
  .میدهیم تا هم شناختی در مهچو موارد  باشد و هم تعریفی برای حجاب و هم بازیابی قضایای از این دست

وقتی که دیدیم در یک �شست  علمی  یا فکری ، که با هدف اصالحی  اجتماعی یا حل و فصل مسئله علمی  یا فرهنگی 
در اینصورت پا بپای امیال  و آمال کسا�ی  که �سبت به حجاب  و حمدودیت . ن مهراه مرد مشارکت دارد تشکیل میگردد ، ز

های آن  �گرا�ی بدل راه داده و از آن ابراز �ارضایتی میکنند ، حرکت کرده و چنین فرض میکنیم  که در این دیدار مشرتک  علمی 
با خود آرایی و منایا�دن جاذبه های جنسی  خود به صحنه بیاید ، البد مشا یا فرهنگی  زن مهچون ز�ان الابالی  گر امروزه ، 
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عضلی  م تبادل �ظر  در مسئله فکری  یا م این صحنه حتریک گر  و فتنه ا�گیز زن  هبنگااردرتصور میکنید  که به اقر
   از خود بنمایش میگذارد ، چه چیزی اتفاق خواهد افتاد ؟ کهاجتماعی یا کار ادبی ،

 و بدان زن  که �اگزیر  باید رخ بدهد  این خواهد بود که متایالت جنسی مردا�ی که شاهد این صحنه هستند چیزی
ر فعالیتهای  فکری  آهنا می شورد  و بدین وسیله غریضة جنسی ، آهنا را از  گوش سپرده ا�د ، جبوش آمده  و بگریسته  و بدو�

ه سوی جاذبه جنسی به منایش در آمده او می کشا�د؛ یعنی، ایراد سخنان او  حرفها و قضاوهتای فکری  این زن غافل کرده  و ب
این خود با وضوح متام بر این معنی . برای آهنا در یکجا و در عین حال  جاذبه های جنسی او در جای دیگر  با آهنا بازی میکند 

 به این عنوان �گاه میکنند  که یک جمموعه است  که علی رغم گفتار علمی  یا فکری این زن ، مردان حاضر در جلسه  او را
ده ساخته  و مرد را به کاجمویی  و لذت حتریک �ای از حمرکها ی  جنسی و مظاهر ز�ا�گی است که غریزۀ جنسی را هیجان ز
  .که حبرکات وی دار�دخواهد کرد  و بدین  ملحوظ به صحبت های این زن  ا�دک توجه منیداشته باشند

ه خامن املا�ی در یک کا�فرا�س بین املللی که در یک کشور  اسالمی دایر شده بود و دارای پیراهن  �ازک با این به آن می ما�د ک
نندگان به پا های عریان و خوش ترکیب و ارقام را می �وشت مهۀ  اشرتاک کدامن کوتاه بود زما�یکه با تباشیر باالی لوحه اعداد 

ت فوق او باوجودیکه در گفتار فکری خود ، که امهی. اشیر روی لوحه می �وشت با تبمی �گریستند �ه به چیز های که او او 
ن  می داد و مسایل مهم را در ختته بر جسته می ساخت ، اما برجستگی بدن فتنه ا�گیز این العاده ای هم داشت ، داد سخ

ه  های  جنسی این زن  قطعًا میشد که کسی جز به جاذبزن با ژست و حرکات او که شاید هم بسیار عادی بود باعث این 
  .بدیگر ارزشهای او توجه �کنند

اگر دقت شود  برای این خامن متفکر  و پژوهشگر  و ا�سان ، حتقیری  مفتضحا�ه  تر  و مسخره  آمیز تر  از این  حتقیر و 
   تصور کرد؟ چه میتوانخوار داشنت 

او �یز به �وبه  . ی سرائیدغرب  در شب شعر قطعه سعری مآوازه بکی از با�وان شاعر بلند «: این داستان را  �گاه کنید
خود ، زیبایی و زینتش را  به منایش گذاشته بود و موهای دراز و صاف  و فرو هشته اش را  در حال سرائیدن اشعارش  بطرف 

پس از آ�که . میزد گوشۀ از صورتش  خم میکرد ، ا�گاه بالفاصله  آهنا را با تکا�ی جذاب  و حتریک آمیز  از صورتش کنار 
اشعارش : به ایراد اشعارش خامته داد  و سالن از کف زدن حاصرین  پر طنین شده بود  ، یکی از مدعویین بدوست خود گفت 

  » !راستی موهایی دارد  که عقل را می رباید  و افسون میکند:  را چطور دیدی ؟  او در جواب گفت 
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ترین مجالت حتقیر آمیز  و گز�ده را مشاهده �کند و خنوا�د؟ این حالت این گفتار زشت آیا کسی هست که  در ضمن   
ن و مرد را  اجتماعی گردیده ارزشهای اخالقی زیتوا�د ختریبگر کلیه  عوامل  ساز�ده حیاتدر این �وع ژست و برخاست من

د این پیام را می یتوا�د داشته باشد ؟ البه پیامی ماین �وع ژست و لباس  و خود آرایی در مهچو مواقع  برای با�وان  چ. �ابود سازد 
 حقیقت این را آورد که تو هر قدر  کوشش کنی که بعنوان  ز�ی دا�شمند،  متفکرو ادیب در میان مردمان خود را �شان دهی ، اما

�س لیه این احوال این خامن عروسکی زیبایی است که مرد بدان خود را سرگرم میسازد و لذت و شا�شان میدهد که در ک
  .خویشنت را در آن مشاهده میکند

این کدامین مکتب خواهد بود  که �سبت به کرامت زن  این مهه  غیرت از خود �شان داد که اینچنین خوار میشود و در اتش 
و هبمین خاطر حایلی مستحکم  حمرکه های  جنسی ، تالشهای ا�سا�ی  و استعداد های علمی  و ابتکاری او را به حتلیل میرسا�د 

ن باشخصیت خنست که �شا�دهنده استعداد و تفکر و داشته های علمی اش صیت  زن بود�ش را متمایز میسازد؛زهناد تا شخ
ن می گردد در می گذارد که باعث کرامت و بزرگی زبه منایش   گیهای ا�سا�ی خود را به هبرتین اسلوباست  ویژه

ا�شان دادن زیبایی های ز�ا�ه  مهه مظاهر او را در حالۀ از فسون و حالیکه در صورت دوم حاالت  و تظاهربه فریبندگی یکجا ب
اسالم به مقتضیات داشنت این غیرت را به زن توصیه میکند و راه های را فرا روی او میکشاید که .حمرکات جنسی �ابود میسازد

 احساسات حتقیر آمیز  تضمین کرده او بله با اکه زن را در مقدر این  صورت است . از چنین  صحنه های حترکات  در امان مبا�د
  .دید باشد  محایت  کرده شخصیتش را قائم و مستحکم میسازدان  در برابر هر آ�چه که به او  هترا  در شالودۀ مشارکت با مرد

اگر زن  خواست ، بنا بر ا�گیزۀ  ا�سا�ی خود  در عرصه های  خمتلف ا�سا�ی  و اجتماعی با مردان مشارکت مناید، 
اشد تا بدین وسیله  شخصیت ا�سا�ی او  که تشکیل دهنده �قطه مشرتک  می دا�د  که وقار و متا�ت داشته بم بر زن واجب اسال

  اگر زن چنان.  جنسیش  خمفی مبا�د زن و مرد است  جلوه گر گردد و مظاهر ز�ا�گی  و جاذبه های
یی ، مهراه باکلیه مسئولیتهای �اشی از آن ، در زیر چه خبواهد  در زمینه تبادل و دست بدست کردن  عوامل سعادت ز�ا شو

چرت ازدواج شرعی  مقدس مبرد بپیو�دد ، در این  صورت اسالم او را فرا میخوا�د  که مظاهر ز�ا�گی  خودش را ، که راه �وعی 
آن ) ج(ی  که خاو�د و از البالی آن ، مهگام با شوهرش ، از لذتدیگر از مشارکت زن با مرد است ، برای  شوهرش بنمایا�د 
اسالم برای با�وان این توصیه را میکند که مظاهر  زینت و جاذبه ها  .را حقی برای زوجین قرار داده ، برای خود  هبره برداری کند

در این صورت است که زن در کار و . و حمرکهای جنسی  خود را که باعث  غافل ساخنت شخصبت  مردان میشود  خمفی دارد 
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ت علمی و اخالقی او منایان و در وجه حتسین عموم حکام خبشیده  بیشرت از مردان شخصیقویًا خودش را استپیکار ز�دگی 
در این صورت است که زن یک فرض و وجیبۀ ز�ا�ه خود را از یک سو در حفظ و امان قرار داده و از جا�ب . قرار میگیرد
در این صورت اسالم این گو�ه ز�ان را در خور .ای وسوسه ا�گیز  هر گز مبردان مساعد منیگردد هدیگر  زمینه

 بلکه اسالم با دقت ستایش و تقوی دا�سته و او را هر گز  از شخصیت ز�ا�گی اش  و غریزۀ جنسیش جدا خنواهد ساخت
لوه لی جکامل او را آموزش میدهد که با فرا گیری این حکمت متعالی در مهه مواقع و در مهه جا  قوی ، �یرو مند و با تقوی در حا

  . ند که کلیه مظاهر ش حفظ باشدک
آ�چه که در مفهوک خود آرایی و منایا�دن جاذبه های جنسی داخل است ، یک امریست �سبی و دارای مراتب متفاوت 
میباشد  که از آراسنت و برهنه کردن  موی سر شروع میشود  و ممکن است رفته رفته  دایرۀ آن وسعت یابد  و به هنایت حد خود 

و چون یکایک  این مراتب  حتت عنوان منایا�دن  زیبایی های فتنه ا�گیز  داخل میباشد ، ترازویی در کار خنواهد بود که . د برس
تا   قسمت از ا�دامهای خود را آشکار �سازداینگو�ه مسایل زن خود میدا�د کدامزیرا در . اهنا را در حکم متمایز ساخت

وا�ایی زن در حفظ کرامت خود معتمد �یست قرار �گیرد ، زیرا بنا بر طبیعتی که بین ز�ان میدا�ی برای حتریک مردا�یکه حبد و ت
و مردان وجود دارد این مردان ا�د که مهیشه وسوسه میشو�د تا اگر بتوا�ند  این وساویس را به جا ها و کار  های �ا مطلوب 

اعات گردیده است، اگر اینچنین منیبود و بر عکس بکشا�ند ، و این در حالی است که از جا�ب ز�ان مهواره ادب �فس مر
در . آن این مظاهر بوجود می آمد در آن صورت این مردان بود�د که خود را باید از وسوسه های ز�ان در حفظ �گاه میداشتند 

سا  زیبایی چه ب. باید تذکر داد که  توجه به زیبایی های فتنه گسرت خودش یک امر �سبی است .حالی که این حماق منیباشد
طاعی را که پنهان باشد  از م.و اصال باعث حتریم احساس �شود های که  کم آشکار میگردد ، باعث جلب توجه �گردد 

  . هر پیش پا  افتاده ای  بردار�ده ای دارددستربد �ا جایز مصئون می ما�د بر عکس 
صلها ، احکام خود را  با توجه به کلیات  امور  و حوادث پس با توجه با   این واقعیت ا�کار �ا پذیرو ملموس، اسالم در حل و ف

اظ زیرا در قوا�ین مهۀ این ملحوظات حلوجهی �دارد ، د  و به وجود  متایز های جنسی  در بین  جزئیات  امور،  اعتنا و توضع میکن
 معهذا ضرورت است  که در اجرای شده است ، زیرا در قوا�ین وصف مشول و عموم از مجله بارزترین  مزایای  قوا�ین میباشد، که

آهنا  معنی مشول  و عموم �یز منظور شود ، در غیر این صورت منیتوان  مواد و مضامین آ�را به عنوان قوا�ینی  که احکام آهنا  ، بر 
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چه که  ظنی الوقوع است  در حکم  آ�یعنی، درراستای  اجرای  احکام  شرعی ، هر .مهگان جاری است ، حبساب آورد 
  .، که هدف از آن  احتیاط  کاری  و وجود  �ظم در این باب میباشدزی  که حتمی الوقوع  است  قرار داده خواهد شد چی

حاال  اگر  ما بیابیم  در میان کسا�ی که  بر اثر . منباب مثال  شراب حرام است ؛ چون بی تردید مست کننده است 
یدن یک  جرعه مست می �ی که بیک جام مست منیشو�دبا کسا�ی که با �وش�وشیدن  آهنا  مست منیشو�د  و مهچنین در میان کسا

ن زمینه را  وت در منش ها  و عادات و رسوم ، اجرای حک اسالم  در ایات بگذاریم ، سپس بر مینای مهین  تفگرد�د ، تفاو
 تشریعی  آن خنواهد توا�ست مردم را پوشش هوم�ی  این حکم باطل ، و باالخره مففهوم قا�و�یز جتزیه و تفکیک مناییم ، در این صورت م

  .دهد
 و متا�ت  مطلوب ، حد و مرزی را برای معنی وقار )  ج(هبمین خاطر  در مسئله حجاب  �یز الزم است  که ذات  خداو�د

 این ، مشخص مناید  و این معنی  مشخص ر�گ قا�ون عمومی  خبود بگیرد  و ازهدفی  که خباطر آن  تشریع گردید هطابق  با م
  . رو  �اگزیر باید  این حکم  را  متام ز�ان  در هر شرایطی در اجراقرار دهند

موضوعاتی که در فوق توضیح شد  علت مشروعیت حجاب بود  ، مهان حجابی که چیزی بیش  از این �یست  که زن در 
�ت خود را حفظ مناید ، بدین صورت که عرصۀ مشارکت  با مرد  در فعالیتهای ا�سا�ی ، علمی  و اجتماعی ، توسط آن وقار و متا

زیبایی های  ویژه خود را که باعث حمرکهای جنسی میشود بپوشا�د ، و این حجاب چیزی بیش از این �یست  که ماهیت مشارکت  
ه به احتمال  زیاد  این زن با مرد را  در این کار ها  و فعالیتها ، تقویت داده  و مساوات وی  با مرد را در این راستا ، در برابر مردا�ی  ک

دگار  به بسیاریها حکمتی که در میزان  اعتنای  پرور.مساوات را منی پذیر�د و یا هتدید میکنند پاس  خواهد داشت 
  و هبمین جهت  برای ت مرد ، در کلیه عرصه ها  را علنی  و آشکار  ساخته  از ذهن بعضیها بدور اسمشارکت  و مساوات  زن  و

  . علتهای  موهوم  ساخته و پرداخته ا�دمشروعیت  حجاب 
دن ربسوی باالب فلسفه حجاب اسالمی این �یست  که ذات باری تعالی حجاب را ابزاری برای  تربیت ز�ان  یا دخرتان جوان 

ست  حقیقت این ا.در حالیکه این یک واقعیت �یست . استقامت های  اخالقی  و دوری از احنرافات  و پلشتیها  قرار داده باشد 
ل و �وع لباس  از بیرون منی آید  و روزی خنواهد رسید که شکل و مود و لباس رون ا�سان می جوشد  و به وسیله وسایکه تربیت از د

واما هیچیک  از علمای  شریعت  اسالمی �گفته ا�د که فلسفۀ تشریع  . جای گزین  تربیت و روشهای تربیتی گردد
ویا در هیچ یک از . وان باشد ق و ابزار ی جهت تربیت  رفتاری  دخرتان جبرای  اخالحجاب  اسالمی  این است  که معیار ی 
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یکه قبال �یز توضیح دادیم لباس و حجاب خود قسم.  مطلب تأئید شده باشد اسالم  �صی سراغ  منیشود  که اینمصادر شریعت 
ن  حس کند و از �امالیمات و متایالت �فسا�ی �ا  پوش و وقایه است که میشود ا�سان در درون آن ظرف خود را  راحت و مصئویک

چیزی که فوق العاده حایز امهیت است این است که این ز�ان بوده . خواسته و �ا خوا�ده خالف ا�سا�ی خود را وقایه کردن است
ه احسن پاسداری ا�د که مهیشه تقوی و پارسایی داشته بر عالوه هزاران مشکل ز�ا�ه شان  از خود و حیثیت و �اموس خود به وج

  .کرده ا�د و بر خالف ، اکثرًا مردان دیده شده است که در اغوی کردن ز�ان دست دراز داشته ا�د
یعنی ، از سر تزویر  وافرتا بدو  ز�ا » َزّ�اه َفحده« :این فرض موهوم  فاقد  سند  به این ضرب املثل عربی می ما�د  که میگوید

  .  ، تا بزور جمازاتش کندداد�سبت 
 منطقی است  که در خصوص آن داد شروعیت  حجاب اسالمی مهان بیانًا خاطر �شان  میگردد  که فلسفه ماری جمدد

  آجنا که د این فلسفه را  در �صی جامع و سنجیده  عنوان کرده استن داده شد  و آن غیر قابل شک و تردید است و  قرآن جمیسخ
 بیُّ ُقل  لاز واِجَک و بناتَک و �ساء اُملؤمنین ُید�ین علیِهن من  جالبیبهن َاد�ی َا ن ُیعِرفن فال ُیؤَذینیا َایُّها الن{:می  فرماید) ج(خداو�د

{  62  
ای پیغامرب  به مهسران و دخرتان خود  و ز�ان مسلما�ان  بگو  که چادر های شان را  بر سر و صورت خود بیا�داز�د  این «

  .» به عفت و پاکدامنی  شناخته شو�د و مورد ازیت و آزار قرار �گیر�د�زدیک تر است  که
 اذیت و آزار  قرار این �زدیکرت است  که به عفت و پاکدامنی  شناخته شو�د  و مورد« :در این قسمت از آیه  که می فرماید 

  ایا آن را خوا�ده اید و در آن ا�دیشیده اید؟. ه حجاب رابیان میدارد فلسف. »�گیر�د
رکه های جنسی  زن  از معرض  �گاه مردان  چشم چران  و بی عزت پنهان  مبا�د  تا لسفه اش این است که جاذبه ها  و حمف

بدین وسیله  زیباییهای او  آهنا را به تعرض  واذیت کردن  حتریک �کند و در وجود زن ، جز عنوان یک شریک  در راستای خدمات 
، مشاهده �کنندما دام که عرصه اجتماعی زن و مرد  با هم ، عرصۀ اجتماعی باشد که ا�سا�ی  و تالشهای خمتلف اجتماعی

 و یکدیگر را فرا مهگان را بسوی  مهیاری در زمینه تشکلیل  جامعه و پایه گذاری  فرهنگ و متدن  پیش میرو�د 
  .میخوا�ند
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 را فرا آورد بلکه عبارت از ظرفی است یا یست که میزان اخالقیات با�وان �شد که حجاب عبارت از این قبال �یز تصریح
و در . پوشش و وقایع ایست که زن را در برابر ا�گل فتنه و فساد که معموًال از طرف مردان  رو منا میگردد محایت میکند

صورت حجاب مناسب است که زن میتوا�د با ارزمشندی ذاتی خود در کار و پیکار دائمی حیات آ�گاه که جامعه هر دو را 
من خود شاهد هستم تعدادی از دخرتان جوان خباطری که هویت شان فاش �شود . خواهد سهم بدون دهلره داشته باشد می

حین مکتب رفنت از برقه یا چادری استفاده میکنند  واین در حالیست که �ه از طرف  خا�واده و �ه از طرف مدرسه اهنا جمبور به 
مهینطور است . آمد از خیابان های شلوغ منحیث یک ظرف وقایوی کار میگیر�دآن �بوده ا�د بلکه از آن در ساعات رفت و 

ز خا�ه و یا  حمیط کاری خود  پوشیده ا�د زما�یکه ااری بسیاری از با�وان باوجودیکه لباس یا پوشش مناسب را دردر حمیط های ک
بسر میکنند و در آن خود را مصئون تر حفظ یکنند  بدون آ�که کدام جرب و اکراهی در بین باشد برقه حمل کار شان را ترک م

میکنند ، البته این مربوط به شخص میشود که چه �وع پوششی را  در حمل مناسب آن بدون آ�که از طرف مرجع ای جمبور شده 
ن با�وان در جامعه در بیباشند  ا�تخاب و کار می گیر�د که این دو مثال مسائلی را که در باال به آن تبین داشتیم بصورت عملی 

  .دمشاهده میشو
بحث دیگر که بازهم  مربوط  روی آن حبث شد میگذریم و داخل یک ماز مسئله با حجاب و بی حجاب که بقدر کافی

  :حجاب میشود می پردازیم به
  آیا حجاب ما�ع از پیشرفت زن است؟ 

 و اها�ت  به بند�د و یا اینکه  بعلت کسا�یکه به ترتیبی میخواهند ارزش های اسالمی را �ادیده بگیر�د و یا به آن اهتام
  :روابطی فردی  یا عواملی روا�ی از اسالم  �گرا�ی بدل راه داده ا�د ، امثال عبارات زیر  را مطرح میکنند

اسالم زن را بوسیله بار های گران حجاب  به بند کشیده است ؛ اسالم از مهان آغاِز الزام زن  به حجاب ، عقب 
  ...ل منوده است ؛ پیشرفت و آزادی زن در گرو رهایی  او از حمدودیت های حجاب است وما�دگی را  بروی حتمی

، و با پرسش  دوری گزیدیم – هر �وعی که هست –در صورتیکه بیش از هر چیز  ما از اولویتها : به هر حال باید گفت
  زیر  رو برو شدیم ، چه پاسخی  میتوا�یم ارائه کنیم ؟ 

اب ما�ع پیشرفت زن و او را به ز�دان جهالت و عقب ما�دگی در افگنده است ؟ و آیا این درست است که حج
پاسخی که یک  اگر پاسخ آن مثبت است  بفرمائید چگو�ه شکل و صورت این هر دو  امر را از هم تفکیک میدهید ؟ 
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اسالمی و عقب افتادگی  ز�ان میکندعبارت از این است که  در بین حجاب ) امال(ا�دیشه آزاد واقعی را از اولویتها  دیکته
، درست مهان ان �یاز دارد و یک ظرف است که متام ا�ساهنا بدهیچگو�ه  رابطۀ وجود �دارد ، حجاب یک وقایه ، یک پوشش

 و عقب افتادکی یک ساخت فکری و چیزی است که در زمستان با پوشیدن لباسهای ضخیم بدن از سر ما حمافظت می شود؛
 زمینه های   عامه ، حالت های روا�ی  سامل ،د که با بسا مسایل اجتماعی از قلیل حاالت اجتماعی و رفاهکلتوری پیچیده ای دار

و حتصیلی ، حمیطی و خا�وادگی را در بر میداشته باشد که تشریح مکمل آن از توامنندی این حبث بیرون  ظرفیتهای تعلیمی
که از هزاران سال به اینطرف جوامع و ا�ساهنا به طرز لباس پوشیدن و ؛ این یک پدیده ایست آمدیم در د�یای مد و فیشن . است 

حنوه استعمال لباس مبادرت داشته  حلقه مد و فیشن از کهن ترین زما�ه ها در بین جامعه ا�ساهنا رواج داشته هر کس مطابق به 
 فرهنگ تأثیری �دارد که  صرفًا موضوع خواست و سلیقه و ایجابات حمیطی لباس می پوشند که این هم به ا�کشاف و ترقی دا�ش و

مثال در اروپا  ز�ان  اکثرًا با دامن های کوتاه و باالتنه های بی آستین  در جمامع ظاهر میشو�د . ا�تخاب حمیطی و سلیقه یی میباشد 
نی و مهما�ی می پوشد اما یک خامنی که در فابریکه ، یا مزرعه و یا در دفرت کار میکند هیچوقتی با مهان لباسی که در شب �شی

بطور مثال در هندوستان  میان خامن ها . ظاهر منیگردد و اگر این کار را بکند مورد متسخر مهقطاران خود قرار میگیرد 
لباس ساری مروج است که �اف و کمر شان عریان و منایان است و اکثرًا این لباسهارا که در متام هندوستان رواج دارد  حتی ز�ا�ی 

ره های حبر به صید ماهی می پرداز�د و یا در روی سرکها ز�دگی دار�د �یز می پوشند که این هر گز دلیل به که در کنا
امته میدهیم که مد و بیک حرف این حبث را در مورد لباس خ. پیشرفت و یا عقب ما�دگی یک زن هندوستا�ی شده منیتوا�د 

  .شده منیتوا�دقب گردی اجتماع  حساب لباس هرگز معرف  پیشرفت و یا ع
ان مربوط و وابسطه به �وع و طرز لباس پوشیدن دهبمه حال رشد فکری و ا�دوخته های علمی ا�ساهنا چه با�وان باشد ویا مر

 کرته قناویز " د اما مهان لباسهای حملی که بنام�در ازبکستان خامن های وجود دار�د که به سطح داکرتی ختصص دار. آهنا �یست 
رای آستین ها پهن و کشاد و عاری از چین ها و پردایش هاست با رو سری ای از مهان  تکه بسر  و تن دار�د و شهرت دارد و دا" 

این در حالیست که این �وع لباسها که در �وع خود با حجاب اسالمی تطابق دارد  هر گز باعث این �شده است که دا�ش مسلکی 
 ز�ا�ی را می بینیم که از فرط فقر حتی جا های الزمی بدن خود را هم منیتوا�ند ایقمهچنان در افر. این با�وان را زیر سوال قرار دهد

 آن ز�ان با آن عادت کرده ا�د منیشود آ�ان را که حتی از کتاب ن عریان است و با این بی حجابی کهبپوشا�ند که بدن و سینه های شا
  .مرفع بدا�یمدا�شمند و دا�ش یک حرفی را  منی فهمند خباطری که بدون سرتهستند ا�ان را 
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بر عکس در قلب  کشور های  عرب  �یز  ما�ند سوریه و مصر  ز�ان  با حجابی  وجود  دار�د  که به اوج  ختصصهای  خمتلف 
آیا وقار و متا�ت آهنا ، که با . علمی  رسیده  و در فعالیتها  و خدمات خمتلف  اجتماعی ، باالترین سطح مشارکت را داشته  ا�د

ه از آن ، حکم قرآن را لبیک گفته ا�د ، امتیازات علمی ، رشد مد�ی و خدمات اجتماعی  آهنا  را، که جامعه شاهد آهنا استفاد
  !بوده  به حتلیل برده است و باالخره �ا آگاه در حلظه سحر آمیز  بصورت ز�ا�ی  مرجتع و عقب ما�ده در آمده ا�د؟

  که ها می بینیم که  با برهنه ساخنت و یا �یمه برهنه ساخنت ز�ان از آهنا چه ملعبهرب عمال از طریق تلویزیوهنا و رسا�هما در غ
  پستی و �کبت �ساخته ا�د آیا می فهمید که زن را تا کدام ا�دازه در کا�ال های خود فروشی و سکس در حضیض جا�سوز

د؛ رسیده است �ام این را چه می می گذاری�علوم ا�ساهنا بنظر تظیرش در هیچ دوره ای از تاریخ مقرارداده ا�د که هر گز 
  !الوبالی گری ، بی شرمی،یا ستیغ متدن؟

زه های حیاتی دارد چنا�چه در بین حجاب  �یز حد و مرزی را تعین  وست که در متام عرصه های ز�دگی  آمیقرآن کتاب
   63}و ال ُیبدین ز ینَتهن اّال ما َظهر منها{:فرموده است

و زینتهای که بطور طبیعی  و » د مگر آ�چه  که بطور طبیعی آشکارا میگرددخودشان  را آشکار  �کنننت و زیور زی«
بدون تکلف  ظاهر میگردد ، آ�گو�ه که مجهور علما میگویند،عبارت از صورت ودو دست زن، و جز اینها  می توان  

  . بدون مشقت  و زحکت مستور داشت 
  و متا�ت، زن را از حرکت علمی  و اجتماعیش باز خنواهد داشت ، هر عضوی بدیهی است که این حد  واجب از حجاب

 را حکم داده و هر عضوی که خداو�د حکم به سرت آن ت باشد ، خداو�د آشکارا ساخنت آنکه پوشا�د�ش برای زن  مایۀ  زمح
  .داده باشد، حمققًا در پوشا�دن آن هیچ زمحتی برای زن ببار خنواهد آورد

بر کناری زن  از حضور  در جامعه  و پوشا�دن کامل سراپای بدن  با لباسهای که ما�ع  از حتریک و : های  چون اما حمدودیت 
فعالیت  و دیدن  و مایه خستگی  در حرکت است ، خواه از روی ورع و پر هیزگاری باشد و یا احتیاط کاری  صورت 

، مهه و مهه از  حساب  و مسئولیت  مبا�ی  شریعت  اسالمی  و بدعت گرفته باشد  ویا بر اساس ا�گیزه های افراط گرا�ه 

                                                 
  .31ـ قرآن مجيد ريال سوره نور ، آيه،  63
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در هر صورت  این وضعی �یست  که جوامع اسالمی در واقع بر پایه آن عمل .  بدور و اسالم  عواقب آهنا را متحمل خنواهد شد 
    64.کنند

  : خودخواهی مردان  در رویارویی  با حجاب و متا�ت زن
  :یر  مطرح کنیم وقت آن است  که سوالی به شرح زنکبعد از بیان  این موارد  ای  

وازین متا�ت  و حجاب اسالمی  کناره گیری کنند ، دان  ز�ان را فرامیخوا�ند  که ازمبه عقیده مشا اینکه  گروهی از مر
ی  عقب  ن �سبت به منافع  جامعه  و میل به رهایی  از حمدودیت هاد؟ آیا واقعًا ا�گیزه اش غیرت خوردچه ا�گیزه ای دار

  ما�دگی  و سوق  دادن  جامعه بسوی  تعالی و ترقی میباشد؟
ک و ساده ابی  این غیرت خوردن  �اب  و دلسوزا�ه  برای جامعه و زن باشد ، مضحینکه  ا�گیزه آهنا  دعوت به بی حجفرض ا

داشته باشد  از سادگی  فوق ند  و به حقا�یت آن  اطمینان نین است کسی که  این فرض را باورکچلوحا�ه به �ظر میرسدو مه
  .العاده بر خوردار خواهد بود

چنین است کسا�یکه در هنر های  منایشی ای اشرتاک میکنند  که در آهنا بیشرت  خود آرایی و حترکات  جنسی  از طرف ز�ان  
ع  غریزه جنسی صورت می گیرد ، آیا  در این  شرایط  کسی در این شک دارد  که چنین شخصی شهوت ران  و بد�بال اشبا

مهینطور صدها شعبه را ما میتوا�یم در .خود میباشد  و از این راه ، خود خواهی اش را با صادقا�ه ترین  شیوه بیان می دارد
جوامع  بسیار پیشرفته بیابیم که ظاهرًا به منافع ز�ان کار  میکنند  اما در حقیقت مهه چیز زن را حتی حیثیت و قار و در هنایت 

موسم شباب شان در ا از وی می گیرد و چه بسا ز�ان ا�د که بعد از از دست دادن زیبایی ها وسپری شدن  هستی وی ر
این �تها چیزیست که بی بند و باری در .فراموش خا�ه ها به حالت های بدی بسر می بر�د و برای مردن  ساعت مشاری دار�د

تشکیل خا�واده هم ابا می ورز�ددر فرجام برایشان ارمغان داده می اخیر برای با�وان جوان و �ا عاقبت ا�دیش که حتی از فکر 
  . شود
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  خبش ششم
 فزیولوژی زن

  
ما در  خبش گذشته یک سلسله مطالب را در مورد مقام ا�سا�ی زن  از �ظر اسالم و قرآن  روشن ساختیم و گفتیم   

کرده است و این را هم واضح ساختیم که اسالم  با تساوی حقوق زن و مرد  که اسالم  اصل مساوات را در باره  زن و مرد  رعایت 
خمالف �یست ، ولی در مورد تشابه آهنا یک سلسله واقعیتهای  ز�ده وجود دارد که مربوط به طبیعت و  خلقت سازماهنای جسمی 

مان مغز و برداشت عقول ا�ساهنا با مهدگر و توا�ایی های فطری  هر ا�سان میشود که منیتوان آ�را ا�کار کرد و بطور مثال ساخت
متفاوت است و هرگز ساختمان بیولوژیکی یک ا�سان تا ا�سان دیگر مشاهبتهای پیوست هبم  �دار�د اگر هم دار�د این 
مشاهبت ها  عینی است اما وقتی داخل سلول هر ا�سان کاوش بعمل بیاید تفاوهتای  فاحشی در حنوه فعالیت سلول های هم 

در وجود ا�سان به ملیارد ها سلول موجود است که هر کدام شان در عین وقت دارای فعل و . هم وظیفه پدیدار میشود شکل و 
ا�فعاالت مهگون �یستند ، اگر فعل و ا�فعاالت سلول های بدن مهگون شود و مهۀ آن در یک  مقطع خاصی از زمان کوچک 

هبر حال ا�ساهنا و متام موجودات در هر مقطع زما�ی از .  و منفجر شودوظیفه مشاهبی را اجنام بدهند شاید که بدن تکه تکه
رهگذر بعد های حیاتی متفاوت هستند این تفاوهتا بعضًا  با جسم ز�ده از مادر زاده میشو�د ما�ند تفاوهتای جنسی بین زن و 
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 هر مقطع ای از زمان پدیدار میشود مرد و اما بعضی تفاوت ها و عدم تشابه در ا�ساهنای که دارای جنسیت مهگون هستند در
، جهان یا بطرف بالندگی و شگوفایی پیش میرود و یا اینکه بطرف �قصان و کمی ، هیچ پدیده ای منیتوا�د استوار ثبات و 
دائمی باشد، فلهذا گفته میتوا�یم که از اثر فعالیتهای جنسی و جسمی و هارمو�ی بین زن و مرد  فرق های بسیاری وجود دارد 

ظام ساختاری جسم ز�ده ینگو�ه که در سایر جا�وران و  حتی حشرات و �باتات �یز وجود میداشته باشد این خصلت  و �مه
 است و هیچگاهی منیتوا�یم در این  ا�سان و حیوان و �بات  تعبیه کرده خداو�د در  پیکر های موجودات ز�ده اعم ازاست که 

اد ، تفکر شرقی و تفکر غربی راذیدخل و مقصر بدا�یم این چیزی است که شده تفاوهتا که هنایت طبیعی است سیاست ، اقتص
  .است و وجود دارد

ما قبال �یز واضح ساختیم که اسالم در مورد با�وان هرگز �ظریات حتقیر آمیز �ظیر سائر ادیان �داردو مهه گو�ه حتقیر را در 
ه اسالم از عدم تشابه ایکه در وجود زن و مرد است چشم پوشی مورد ز�ان بشدن منسوخ کرده است ولی این بدان معنی �یست ک

مناید از مهین سبب قوا�ین خود را با در �ظر داشت  قابلیت های هر دو جنس هنایت هبم  �زدیک و پیوست تنظیم منوده است که با 
  .سائر �ظامات مغایر منیباشد

ز�بور عسل  و موریا�ه ها دارای :ن را مثال آوردیمما در �ا مهگو�ی های ساختاری و وظیفه وی  ز�بور عسل و مورا  
اما اجتماع قراردادی ا�ساهنا که کمرت جنبه  طبیعی دارد و متام .یک اجتماع غریزی هستند که از آن هرگز عدول منیکنند

�ه  ای فالسفه ها در گذشته این ابعاد راخبش مستقلی از حکمت عملی می  مشرده ا�دکه معتقد  به منطق و معیار  جداگا
  .برای این خبش از حیات ا�سا�ی بود�د

و این را هم تذکر دادیم که . در مورد حقوق زن  در اجتماع �یز و تشابه و تساوی آن حبث مفصلی ارائه داشته ایم   
ا فلهذ.ذکوریت و ا�وثیت در حقوق و تکالیف اجتماعی از هم تفاوهتا و عدم تشاهبت های دار�د که یک امر مسلم و طبیعی است

کتاب بزرگ طبیعت  کتابی است که حمتویات آن از طرف  هیچ �ابغه و هیچنوع متد�ی قابل تغیر �یست و اگر ما از این ا�کار 
در گرما  ما می کوشیم تا در جا های سرد برویم .میکنیم باید از تفاوت های که بین گرما و سرما وجود دارد �یز ا�کار کنیم

زیاده تر استفاده کنیم در حالیکه در  سرما لباس ضخیم می پوشیم و خود را از سرما  حفاظت ، لباس �ازک بپوشیم از  مایعات 
میکنیم و غذای گرم و پر کالوری را ترجیح میدهیم ، مهین قسم در هر عصر و هر متد�ی و  حتت هر �وع شرایطی طبیعت 

 آن ا�دیشیده شود برای هر دو جنس براز�دگی ز�دگی با�وان  با مردان   متفاوت است که این تفاوت ها اگر �یک در مورد
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اگر . و مهین تفاوهتا باعث کشش و کوشش هر دو جنس در اعمار  اهداف ز�دگی میگردد.خاص خود را دارا است 
از .این کشش ها منیبود ابدًا هیچ مرد و ز�ی منیخواستند با هم  ز�دگی هم آهنگ ایجاد منایندو کا�ون خا�واده را تشکیل دهند

 سبب حقوق بین زن و مرد دارای بعد دو جنسی است   که حقوق هر کدام از این اجناس بذات خود  بر ای جنس معین آن مهین
  .حیاتی و الزمی است

از مهین سبب است  که اسالم  برای زن و مرد  در مهه موارد  یک �وع حقوق و یک �وع  وظیفه  و یک �وع جمازات  قائل   
و در �تیجه  در .ق و تکالیف و جمازاهتا را برای مردان مناسب دا�سته  و پارۀ از آهنا را برای ز�انپاره ای از حقو. �شده است 

  .مواردی  برای زن و مرد وضع مشاهبی و در موارد دیگر  وضع �ا مشاهبی در �ظر  گرفته است
�سا�ی بود �ه حقوق مساوی با مرد و این را هم گفتیم که در اروپای قبل از قرن بیستم زن قا�و�ًا و عمال  فاقد حقوق ا  

ولی در هنضت عجوال�ه ای که در کمرت از یک  قرن اخیر برای زن در اروپا صورت گرفت ، زن کم و . داشت و �ه مشابه با او
بیش  حقوق مشابه با مردان پیدا کرد اما با توجه به وضع روحی و طبیعی و احتیاجات جسمی زن هرگز حقوق مساوی پیدا 

 خباطر آن بود که حقوق مساوی با حقوق مرد  و سعادتی مشابه به سعادت  مرد پیدا �کرد و از مهین سبب بود که زن در �کرد واین
ولی راه منحصرش اینست که  . کوره گاه کارخا�ه های صنعتی اروپا هم خا�واده را از دست داد و هم  عمر طبیعی خود را

و این . حقوق متناسب با مرد و برای خودش حقوق متناسب با خودش قائل  شودمشاهبت حقوقی را از میان بردارد ، برای مرد 
زیرا ما هرگز آرزوی این .تنها راهیست که وحدت و صمیمیت را در طول عمر بین زن و مرد استوار و پا برجا �گاه میدارد

 که از جا�ب غرب می آید در ز�دگی  را �داریم که بد خبتی های را که خواهران ما در شرق با آن مواجه هستند با بدخبتی های
  .با�وان ما مضاعف گردد

اکنون باید دیده شود که چرا مسئله ای که ما آ�رامسئله اساسی در �ظام حقوق خا�وادگی �امیدیم  مورد توجه و   
  عضوی است و عالقه قرار �گرفت؟ آیا در پرتو علوم امروزی  معلوم شده است که  تفاوت و اختالف  زن و مرد  یک تفوت ساده

در اساس ساختمان جسمی و روحی آهنا  و حقوقی که به آهنا  تعلق میگیرد  و مسئولیتهای که باید بعهده بگیر�د  تأثیری 
   ��دارد؟ و بدین جهت در فلسفه های اجتماعی  امروز جای جداگا�ه  برای آ�ان باز �شد؟
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شرفتهای علم زیست شناسی که ما مشۀ از آن را در مورد اتفاقًا قضیه بر عکس است ، زیرا در پرتو  اکتشافات و پی  
ز�بوران و موران مثال دادیم با سپهر روا�ی تفاوهتای دو جنس  روشنرت  و مستدل تر  گشت ولی مسئله اساسی که باید د�یا به 

  . شگفتی استکه این مایه.آن توجه میکرد و آن بعد روا�ی و سپهر فزیولوژیکی  با�وان بود به فراموشی سپاریده شد
از �ظر برخی فلسفه های �یرو مند غربی، ا�سان را ماشینی توصیف کرده است که حمرک او جز  منافع اقتصادی �یست   

، دین و اخالق  وفلسفه و علم  و ادبیات  و هنر مهه  رو بنا هایی هستند  که زیر بنا ء آهنا  طرز تولید  و پخش و تقسیم ثروت 
  .ت را جلوه هاو مظاهر  جنبه های  اقتصادی ز�دگی ا�سان میدا�ندوصرفًا مهین موضوعا. است

در ا�قالب صنعتی ایکه در اروپا رایج شد سپهر اجتماعی تا ا�دازه ای که بتوا�د سازماهنای اجتماعی سابقه را دگر   
ع این خا�واده بزرگ که مردم را از ز�دگی در خا�واده های بزرگ  جدا ساخت ، در واق. گون کند �یازمندی به تغیر پیدا کرد

متشکل از پدر مادر برادران  شوهر عمو  ماما ، پدر بزرگ و مادر بزرگ  و غیره میشدبصورت یک واحد بزرگ اقتصادی  با هم کار 
زما�یکه صنعت . این �وع خا�واده ها ایستا بود و ریشه های عمیق آن بازمین و حمیط ز�دگی گره حمکمی داشت . میکرد�د 

در درون هر خا�واری  برخورد امواج پیش گام  به شکل تعارض ، محله  به اقتدار پدر شاهی و روابط دگر ا�قالب کرد 
با ا�تقال تولید اقتصادی از مزرعه  به کارخا�ه  افراد .  فرز�دان و مفاهیم  جدید آداب معاشرت  ظاهر شد –گون یافته والدین 

با بر آمدن اعضای خا�واده  از خا�ه ، وظائف اصلی خا�واده  به . �د خا�واده دیگر  بصورت یک واحد بایکدیگر کار �کرد
جامعه �وین به حترک کار گرا�ی از جنس زن و مرد�یازداشت  که بد�بال شغل از .هناد های ختصصی دیگر واگذار شد 

ضاو خویشاو�دان   ساخلورده و بنا بر این  خا�واده گسرتده  باداشنت صدها مسئولیت در برابر  خا�ه و اع. اینجا به اجنا برو�د 
بنا بر این  ساخت خا�واده به تدریج وطی جتربۀ درد�اکی  . بیمار و با داشنت تعداد زیاد کودک  قادر به هیچگو�ه حترکی �بود 

مهاجرت به شهر ها رشته خا�واده را از هم گسست و حبران های ویرا�گر اقتصادی خا�واده ها را بر آن . شروع به تغیر کرد 
اشت تا در بین اعضا به واحد های کوچک و گمنام تر خود را تبدیل منایندو باآلخره خا�واده آ�قدر کوچک و کوچکرت شده د

رفت تا حبدیکه حتی  دروازه  های خا�ه قفل میما�د و زن و مرد دور از هم در فاصله های زما�ی �ا مشخص در کار خا�ه ها 
ا ا�قالب صنعتی که از شرق تا غرب د�یا ،اعم از کشور های سرمایه داری و متمرکز   را این بود مثرۀ موج دوم ی. مصروف کار شد�د

و برای اینکه این عمل یک ا�قالب خورد کننده برای خا�واده های از هم پاشیده .در �وردید و با خود  خا�واده ها را  استحاله منود
های را بدست آهنا به مهر سپارید که میشود فهمید آیا زن و تلقی �شودبرای زن در طبیعت حقوق طبیعی را جستجو کرد و سند 
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مرد  دارای حقوق و تکالیف مشاهبی هستند  یا�ه؟ به این ترتیب حقوق خا�وادگی در �ظام حکمرا�ی ماشین از کف خا�واده  
 ها مصئو�یت و آرامش و به این ترتیب و هبمین مشاهبت حقوق  اجتماعی سایر اشخاصی که به ترتیبی در خا�واده .ها ربوده شد

  .داشتند �یز در پرتو  جتلی بازار هویت خود را گم کرد�د
  

  :طبیعت زن
هر کس که خمتصر مطالعه ای داشته باشد این را می فهمد که اختالفات و تفاوهتای  زن و مرد منحصر به  جهاز تناسلی �یست ، 

  و تکالیف زن  و مرد  تأثیر دارد یا �ه؟دا�شمندان و اگر سخنی هست در این جهت است که آیا آن تفاوهتا  در تعین حقوق
حمققان اروپاقسمت اول را بطور شایسته یی بیان کرده ا�د ؛ دقت در مطالعات زیست شناسی و روا�شناسی اجتماعی این 

ین است آ�چه کمرت مورد توجه این دا�شمندان قرار گرفته ا. یگذار�دوچکرتین تردیدی در این قسمت باقی مندا�شمندان ک
  .که این تفاوهتا در تعین حقوق و تکالیف خا�وادگی  مؤثر است  و زن  ومرد را از این جهت  در وضع �امشاهبی قرار میدهد 

فزیولوژست  و جراح و زیست شناس  معروف فرا�سوی  که شهرت جها�ی دارد  در کتاب �فیس خود » الکسس کارل«  
یعنی هم میگوید  زن و مرد  حبکم قا�ون  خلقت  مقفاوت آفریده . اف میکند هبر دو قسمت اعرت"  ا�سان موجود �ا شناخته"

وی در فصلی که حتت عنوان  . شده ا�دو هم میگوید این اختالفات  و تفاوت ها  وظائف و حقوق آهنا را متفاوت میکند 
عمال پر دامنه ای دار�د ، خنست بیضه ها و ختمداهنا ا« :اعمال جنسی  و تولید مثل  در کتاب خود  باز کرده است میگوید

اینکه  سلول های �ر یا ماده  میساز�د  که پیوستگی  این دو موجود تازه  ا�سا�ی را پدید می آورد ، در عین حال موادی را ترشح 
 متام مهچنین به. میکنند  که در خون میریزد  که در ا�ساج و ا�دامها و سلول ها  خصایص  جنس مرد  یا زن را آشکار میسازد 

ترشح بیضه ها  موجد هتور و جوش و خروش و خشو�ت میگردد و این مهان  خصایصی . اعمال بد�ی ما شدت میدهند
  . است  که گاو �ر  جنگی را  از گاویکه  در مزارع  برای شخم بکار میرود  ممتاز میسازد

 و مرد  موجود است  تنها مربوط به  شکل ختمدان �یز  هبمین طریق بر روی وجود زن  اثر میکند ، اختالفی که میان زن   
ا�دامهای جنسی آهنا  و وجود زهدان  و اجنام زایمان  �زد زن  و طرز  تعلیم  خاص آهنا �یست  بلکه  �تیجه علتی است  عمیقرت که 

و مهم  است  که از تأثیر  مواد شیمیایی  مرتشحه  غدد تناسلی  در خون �اشی میشود  ، به علت عدم توجه به این �کته  اصلی 
طرفداران  هنضت زن  فکر میکنند  که  هر دو جنس  میتوا�د یک قسم  تعلیم و تربیت یابند  و مشاغل و اختیارات  و مسئولیتهای  
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یکایک سلوهلای بد�ی ، مهچون . زن در حقیقت  از جهات آزادی با مردمتفاوت است . یکسا�ی به عهده گیر�د 
له عصبی �شا�ه جنس او  را بر روی  خود  دارد ، قوا�ین فزیولوژی �یز  مها�ند قوا�ین جهان  دستگاههای عضوی  خمصوصًا  سلس

ستارگان  سخت و غیر قابل تغیر است، ممکن �یست  متایالت ا�سا�ی  در آهنا  راه یابد، ما جمبوریم آهنا را  آ�طوریکه هستند  
و مسیر  سرشت  خاص خویش  بدون تقلید  کورکورا�ه  از مردان بپذیریم ، ز�ان باید  به بسط  مواهب  طبیعی خود  در جهت 

بکوشند ، وظیفه ایشان در راه  تکامل بشریت  خیلی بزرگرت  از مرد ها است  و �بایستی آ�را سر سری گیر�د  و رها 
  ��».کنند

و اشاره به اینکه  کارل پس از توضیحاتی در باره کیفیت پیدایش سلول مرد  و ختمک زن و پیوسنت آهنا به یکدیگر    
وجود ماده برای تولید �سل ضروری است بر خالف وجود �ر، و اینکه بار داری، جسم و روح زن را تکمیل میکند، در آخر این 

�بایستی برای دخرتان جوان  �یز مهان  طرز  فکر و مهان  �وع  ز�دگی و تشکیالت  فکری و مهان  هدف و :حبث میگوید
ن  جوان در �ظر می گیریم معمول داریم ، متخصص تعلیم و تربیت باید اختالف عضوی و روا�ی جنس ایدیالی را که برای پسرا

مرد و زن و وظائف طبیعی ایشان  رادر �ظر داشته باشندو توجه به این �کته اساسی در بنای آینده متدن ما حائز کمال امهیت 
اوهتای طبیعی زیاد زن و مرد را بیان میکند  و هم معتقد است  چنا�که مالحظه می فرمائید  این دا�شمند بزرگ ، هم تف. است 

  .این تفاوهتا  زن و مرد را از حلاظ وظیفه و حقوق  در وضع �ا مشاهبی قرار میدهد 
جنین مرد بطی تر است، حتی گفته میشود  جنین دخرت از جنین پسر سریعرت رشد میکند، مقاومت زن در مقابل   

زن زودتر از مرد  به مرحلۀ بلوغ میرسد و زودتر از مرد هم  از �ظر تولید  مثل از . اومت مرد  بیشرت است بسیاری از بیماریها از مق
شش های . کار می افتد ،دخرت  زود تر از پسر به سخن می آید ، با تناسب وزن بدن  مرد و زن وزن مغز  زن  بزرگرت  است 

  . ، ضربان قلب زن  از ضربان قلب مرد  سریعرت استمرد  قادر به تنفس هوای بیشرت ی از شش های زن است
مرد مبازره جو است در . میل مرد به ورزش شکار و کار های پر حرکت و جنبش بیش از زن است : از حلاظ روا�ی  

زن آرام و ساکت است و مرد جنجالی و پرخاشگر، زن از خشو�ت پرهیز میکند و .حالیکه زن  صلحجویا�ه و بزمی است
  . خود کشی ز�ان کمرت از مردان است هبمین سبب

احساسات زن از مرد جوشان تر است ،زن از مرد سریع اهلیجان تر است ، یعنی زن  زودتر حتت تأثیر هیجا�ات قرار   
. زن از مرد مذهبی تر  و ترسو تر  و تشریفاتی تر است ، احساسات زن مادرا�ه است . میگیرد، زن از مرد حمتاط تر است
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زن از مرد رقیق القلب تر است و زود . زن در علوم استداللی از مرد ضعیف تر است .  بیش از مرد امهیت میدهد زن خبا�واده
  ���.به گریه  متوصل میشود
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i ،مطهری 31ـ نظام حقوق زن در اسالم،ص   

ii ،100 ،ص3ـ الکسس کارل ، اعمال جنسی و توليد مثل ، ج  
iii _ بحث چهارن ، تاريخ تمدن ، ويل دورانت155لذات فلسفه ، ج ، ص  


