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  زن  مکمل خلقت

  جلد دوم

 اخالقی در تطورو حتول ازدواجامل وع

 :مقدمه

ه های تاریخ این را می بعنوان یکی از قضی.هیچ اجتماعی بدون داشنت �ظم و قا�ون منیتوا�د دوامداشته باشد 
پذیریم که �یرو مندی عرف و عادات ، با ازدیاد قوا�ین ، و مهچنین �یرو مندی غرایز با ازیاد افکار و ا�دیشه ها 

برای بسامان بودن ز�دگی مردم به قوا�ینی ضرورت است که منشاء این قوا�ین قرارداد . �سبت معکوس دار�د
  و پذیرفته است که این قوا�ین یا در حمیط یک اجتماع بتوسط عموم مردمهای است که مردم خود آ�را وضع کرده 

. �اشی از عرف و عادات و یا هم �اشی از اخالق ،و یا قوا�ین موضوعه میباشد  پذیرفته و قابل تطبیق میباشدویا 
اما .ع میدا�ند قرار داد ها عبارت ا�د از طرز سلوک و رفتاری میباشد که مردم آ�را برای ادامه ز�دگی شان �اف

 مردمان بصورت طبیعی جریان داشته  عرف و عادات از طوالی قرهنا بنابر وفق سنت ا�تخاب طبیعی در بین
آن عده از عرف و عاداتی را که ا�ساهنا برای خیر و تکامل . است و توسط آن از افسد جلو گیری میکردید

  که اولین پایه گذاریهای. شری میگردیدخود دارای امهیت حیاتی تشخیص داد ا�د باعث تنظیم اعمال ب
بناًا اخالق را در جوامع اولیه .  شهری از مهین �قطه خباطر داشنت یک قا�ون مدون میشد چوب بست های حیات

 میکرد�د که مهیاریهای دسته های کوچک باعث تعاون در دسته   های مهکاریهای بامهی توصیف ا�ساهنا با پایه
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قا�ون  اولی �شئت کرده است  که یکی از قوا�ینی را که از عرف و اخالق ا�ساهنای. جات بزرگرت تطور میافت
 . میباشداذدواج

  :تکامل و تطور ازدواج

  خبش اول

  :چکیده 

 مبنای آن از حلاظ زیست شناسی به این اشکال در جوامع بشری و در طوالی تاریخ ارض –معنی ازدواج 
 – تعدد زوجات – ازدواج فردی – ازدواج گروهی -مایشی ازدواج آز-کمو�یزم جنسی« ا�دام کرده است 

، در -ازدواج در مقابل خدمت -)برو�گا�ی (–زن گرفن از بیرون عشیره - در هببود �سل اثرات ازدواج
   ]1[».�قش اقتصادی ازدواج میباشد-  عشق در �زد مردم اولیه- )کنیز(، و در مقابل خریداری -مقابل ربودن زن 

خنستین وظیفه عادات و تقالید اجتماعی، ساز�ده قوا�ین اخالقی هر اجتماع است که بر مبنای آن روابط 
 �زاع و جتاوز و زیرا این روابط اغلبًا باعث و منشۀ. میان دو جنس زن و مرد را بر پایه های متین استوار میسازد

 یک  که اساسی ترین تنظیم این روابط مهان ازدواج است که میتوان آن را به عنوان احتاد. احنطاط بشمار میرود
که ویل دورا�ت سازمان ازدواج را از ابداعات .جفت زن و مرد برای هببود و پیشرفت �سل آینده ، تعریف کرد

سب حاالت و شرایط در هر عصر و زما�ه ای تغیر پیدا کرده و مطابق اما این سازمان بر ح. �یاکان اولی ما میدا�د
 تداوم �سل بدون آ�که خواست  مثال ا�ساهنای اولیه خباطر. جریان پیدا کرده است به خواست مهان عصر

 پیدا میکرد�د و مهسر یکدیگر میشد�د بدون ا�که در  ازدواجی مطرح باشد با هم زن و مرد آمیزش
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 تنها  زن و شوهر: سر احتادی فراهم آید ، و به صورتی رسیده که در دوره جدید می بینیم ز�دگی بدون دو مه
  . پیدایش فرز�د چندان توجهی �دار�د   در معیشت با یکدیگر مهسر میشو�د ، و �سبت به برای ا�بازی

  . ازدواج را از ابداعات �یاکان اولیه ما میدا�ند  بشر شناس هبر صورت علمای

 از �ر و   شناسی �شان میدهد که حتی بسیاری از حیوا�ات �یز در داخل گله های خویششواهد زیست
در د�یای امروزی بیشرت . ماده دارای زوجی میباشند که تا بزرگ شدن چوچه هایشان با جفت خود بسر میرب�د 

مرتین توجهی به ازدواج داشته  لوبو ، زن و مرد ، بدون اینکه ک مردمان دیده شده ا�د که ازدواج منیکنند ، مردم قبیله
 کار شان �یست ، مهینطور برخی از قبایل بور�یو   در باشند ، با یکدیگر �زدیکی میکنند و هیچ قاعده و قا�و�ی

حیات جنسی خود را میگذرا�ند ، بی آ�که متوجه رابطه ای باشند که دو مهخوابه را بیکدیگر متصل 
 �زد آ�ان بسیار ساده از جدایی یک جفت پر�ده است ؛ مهچنان  در میسازد ؛ هبمین جهت جدا شدن دو مهسر

مردان بدون تفاوت با ز�ان خمتلف مهخوابگی میکرد�د ، بطوریکه معلوم �بود «  ملیت های قدیم روس  در میان
مورد زن ، ویل دورا�ت در تاریخ متدن این رویه را مشابه به کمو�یزم اولیه ، در » .شوهر هر زن کدام مرد است

  .توصیف کرده استوراک و زمین خ

اما پس از دوره های خنستین به تدریج ،اشکال خمتلف احتاد میان زن و مرد ، جای بی بند و باری روابط 
در اکثر . سابق را گرفت ،ولی تا هنوز هم ا�ساهنا قادر �بود�د ازدواج را به شکل یک عقد دایمی در آور�د 

در بین بسیاری از . یربد و چون دوره متام میشد اینکار را از سر میگرفت قبایل زن با فرد فرد قبیله مدتی بسر م
طبقات �یمه وحشی ازدواج بتمام معنی آزمایشی بوده، و هر یک از هر دو طرف هر وقتی که میخواستند 

ر ، زن فرا�یس گالنت �قل میکند که در میان قبیله دامارا تقریبًا هر هفته یکبا. میتوا�ستند رابطه را قطع کنند 
در میان قبایل تاهیتی در هاوایی تقریبًا یکصد سال پیش ازدواج از هر قیدی آزاد . شوهر خود را عوض میکند 
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مارکوپولو سیاح و جهان گرد اروپایی در یادداشتهایش �گاشته است که در مناطق کوریا وقتی شوهر . بود 
  .دواج میکنداز  با کسی دیگری  بیش از دو هفته در خا�ه غیابت کند زن او

خالصه اینکه روش های اخالقی تازه ایکه ما در ازدواج به آن پایبند و معتقد هستیم ریشه های قدیمی دارد 
  .که از اثر قا�ومنندیهای مد�ی و باور ها و اعتقادات مذهبی ما یه دارد 

کرده است اما معلوم در تبت اکثرًا دیده شده است که چندین برادر با چندین خواهر از قبیله دیگر ازدواج  
از قدیم روش چند .  از مهدگر شان متتع میرب�د  است ، آهنا بشکل گروهی  که زن کدام یک منیشود که

و یکی از عوامل عمده ایکه مردان به تعدد .مهسری در میان طبقات خمتلفی از مجاعات بشری موجود بوده است 
 خصومت های قبیله وی و در حین کار و غیره بوده   از بین رفنت جنس �ر در جنگ ها و زوجات میپرداختند

 کاهش میداد که ز�ان �اگزیرًا با مردا�ی که بیشرت از یک زن داشتند  است که تعداد مردان را بطور چشم گیر
وحاال که دیده میشود با تغیر . و از مهین سبب چندگا�ی به تکگا�ی ترجیع داشته است.ازدواج میکرد�د

ان شدن کشاورزی و استخراج معادن و کار در دستگاههای تولیدی بیخطر و  آس فورم های ز�دگی و
 ازدواجهای چندگا�ی جای خود را به ازدواج های تکگا�ی داده است حتی ما  کاهش جنگ های تن بنت،

 جماز میباشد مالحظه میکنیم که مردم خود را به   جوامع شرقی که معموًال تا چهار زن در جوامع مسلمان در
 طالبی های   کمرت هبره دار�د و یا در اوج لذت ی عادت داده ا�د صرف در بین طبقاتی که از دا�شتکگا�

 طبقات اغنیا چه در اروپا و  مهچنان در میان. جنسی بسر میرب�د ازدواجهای چند گا�ی مبالحظه میرسد
ای شان �گاه چه در قاره های دیگر رسم بر این بود که ز�ا�ی را بقسم کنیز و سوگلی در حرمسراه

 کاالهای جتارتی در معرض خرید و فروش قرار میگرفت و خباطریکه میراث این  میداشتند که این ز�ان ما�ند
 با   کنیزکان خود را از میراث حمروم میساختند که این رسم  رسیده باشد فرز�دان اشخاص به ز�ان اصلی شان
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 روم رسم  حتی در برخی از فرهنگ ها مثال در مصر و.  است  تقریبًا از بین رفته  خرید و فروش جماز ا�ساهنا لغو
 ازدواج میکرد�د که این رسم در بین مردمان فارس در عهد کسرا ها �یز   پدر و خواهر با برادر بر این بود که دخرت با

رت در بین قبایل سالو ها وصربستان تا قرن گذشته ازدواج با ربودن دخرتکه از قبیله دیگرصو.مرسوم بود 
در بسا موارد کسا�ی در مقابل . میگرفت اجنام میشد که اکثرًا باعث زد و خورد بین دو قبیله �یز میگردید

 ز�ش مزدوری میکرد ، در متون عربی و در قرآن شریف آمده   چندین سال به خا�واده مزد هبای جهیزیه خامنش
 در قبایل   بود وضع ازدواج اجنام دادهچندین سال شبا�ی حضرت شعیب را به هبای مهسرش ) ع(است که موسی 

   . را تقلید کردن ا�د ) رسم ازدواج( �یاکان خود این رسم را  اولیه چنان بوده است که مردمان عصر ما از

 
   

 

  

 زن وتشکیل خا�وادهمنزلت سیرتاریخی 

  :خبش دوم 

فکری ز�ان از سه قرن به اینطرف خمصوصًا در من در چند خبش گذشته هیوالیی را که بنام فمنیسم در ارکان فزیکی و آراء  
 اعتبار   پر از صفای زن را به �ا باوری ها بی کشور های غربی حکومت میکند و هر روز بیک جلوه تازه و جدید کا�ون گرم و

دم و از  که کماکان این مکتب را که با ا�قالب صنعتی اروپا و عصر خرد مهگام میباشد شناسایی کر  میسازد توضیحاتی داشتم
یکی از سرسخت ترین گردا�ندگان عرصه فکری این مکتب عرایضی بعرض رسا�یدم و مضرات  فوگویاما افکار و آرائ

 در مسیر یک طوفان توفنده رهربی میکرد   �ابودی  بکلی سطح ا�دیشه و داشته های معنوی زن را به باد و غفلت کاریهای که
ز�ان را خباطر گریز از تشکیل خا�واده و تربیه فرز�دان که طبیعت الزامًا آهنا را مامور آهنا حتی با التر از عقل و خرد . پرداختم

 را در قالب بزرگرتین مصلح جهان برای    ز�ان کشود�د و خود شان   اجنام آن ساخته است ، راه های دیگری را فرا روی به
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  ز�ان خباطر.  دور ساختند  هستند)زن و مرد( فرد  آهنا را از مرد که یک جزء ضروری و الیتجزی ز�دگی دو ز�ان جاه داده
 از مردان به چه توطئه های شوم و �نگین دست  ریختا�دن آبروی مردان خباطر بی مقدار جلوه دادن آهنا و غصب موقعیت کاری

 جتاوز   های   حتی از حتمت  بطور مثال در سرباز خا�ه ها ، در فابریکات ، دا�شگاه ها خباطر طرد کردن مردان. یازید�د 
  .  در صفحه زن سایت آریایی مراجعه کنید   جهت معلومات مزید به مقاله اینجا�ب. جنسی �یز اباء �کرد�د

 دینی ، و عقیـدتی ، کلتـوری ،اجتمـاعی             این فمنیسم در طول متجاوز از دو قرن ز�دگی خود کوشید تا متام باور های                                    

.  با�وان دا�ـست       را میتوامن دوره احنطاط فکری     1990 الی ساهلای    1960چنا�چه از ساهلای    . نند  و تاریخی ز�ان را �ابود ک     

 خا�واده های هستوی در اروپا قسمًا آسیب دیـد و بـه فرز�دا�یکـه هـر گـز مـادران شـان را �ـشناختند و �دید�ـد                 که در این مدت   

 �توا�ـد پـدر و مـادر          هـزار طفـل     باعث آن شـد کـه بـه صـد هـا            شوم    سر�وشت شوم و درد �اکی را به ارث گذاشتند و این میراث           

 جنگ هـای   خود را بشناسد و کال در یتیم خا�ه های دولتی در اروپا و امریکا پرورش یافتند که اکثر آن فرز�دان بی مادر اکنون هیزم  

 کـشور هـای ا�گلـیس و    1980در خامتـه دهـه   .  مـی فرسـتد    میباشند که روزا�ه صد ها جـوان از ایـن قمـاش را بـه دیـار مـرگ                  

  .متوجه این فاجعه هولناک ا�سا�ی شد�د ) تاچر و ریگن (ایاالت متحده امریکا 

 �گرفته است     چرا جلو فراخوا�ی این جنبش را در وقت و زمان مساعد آن             شاید سؤال ایجاد شود که جامعه جها�ی      

  ؟

زم و ضروري براي شناخنت هرچه بيـشرت ماهيـت          فمنيسم ا�ديشه اي �وبنياد است و زمان عنصر ال         جواب این است که      

هويـت و ماهيـت ا�ديـشه هـا        ، لذا جهان خباطر شناخت این ا�دیشه و رفـع و طـرد آن بـه زمـان �یـاز داشـت، زیـرا                       اين ا�ديشه است    
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هنگامي به خوبي شناسايي مي شو�د و گسرته و دامنه شان براي ا�ديـشمندان روشـن مـي گرد�ـد، كـه در بـسرت زمـان بـه                         

 مورد بررسي قرار گرفته، توصيف ها، حتليل هـا و موشـكايف هـاي عميقـي توسـط ا�ديـشمندان و متفكـران از آن صـورت                 دقت

پذيرفته باشد، اين در حايل است كه فمنيسم با مهه فراز و فرود هايش هنوز در اول راه قرار داشته و شناسـايي دقيـق آن مـستلزم و                   

 زیـر چـرت حقـوق بـشر ، آزادیهـای بالنـسبه         ایـن جنـبش خـود را بـه هبا�ـه هـای خمتلـف           چه مهین اکنون   . ]1[�يازمند به زمان میباشد   

 دشـوار اسـت     الـوان هنایـت  ا�ساهنا و غیره کا�وهنای اجتماعی پوشا�یده و ر�گ و جلوه های صد گو�ه ای دار�د که شناخت ایـن   

.  

 الزامـًا جامعـه و تـاریخ و ضـرورت و       تعـداد قا�ومننـدیهای راکـه        زمینه ز�ان بپردازم و یک      حال میخواهم به موضوعاتی در    

  : ز�ان در طول زما�ه ها گذاشته است باز گو کنم تداوم حیات بدوش

  : فارسها و زردشتیان موقعیت ز�ان در عصر.1

 مـشرتکات    ن کشوده شود به سننی بر میخـوریم کـه در سـاختمان آن زن و مـرد سـهم مـشرتک داشـته ا�ـد و مهـین                             جها  زما�یکه تاریخ 

 آور   کتاب تاریخ فارس از امهیت و موجودیت ز�ان به این گو�ه یـاد   در ویل دورا�ت استوار شو�د ؛ باعث میگردد تا متدهنا بپا 

زردشـت  .  که جنبـه اخالقـی دیـن در �ـزد شـان مهـم بـود                   ه روحی ملتی بود   در زمان داریوش اول دین زردشتی منایند      «:شده است   

   به سینۀ دخـرتی فـرود آمـد کـه �ـسب عـالی و شـریف داشـت ، آن کـاهن           شعاعی از جالل آمسا�ی     در مهین زمان  : چنین تولد شد  

 ]2[». آن میـان زردشـت بوجـود آمـد    دخرت را تزویج کرد و دو ز�دا�ی تن های ایشان ، یعنی فرشته و شعاع ، در هـم آمیختنـد ، و از                 
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 خمـصوصًا عفـت و     قابـل توجـه بـوده و     در مـشرق زمـین    شرافت و �سب شـریف تـا کـدام ا�ـدازه     این منایا�گر این مطلب است که   

 به �یکی و بزرگی یاد شده است مـادر عیـسی مـریم از           در قرآن �یز از ز�ان پاک     . لی شان میدا�ستند  پاکی ز�ان را �شا�ه �سب عا     

 کـه ریـشه بـابلی دارد ،     در جای دیگر از اوسـتا فقراتـی دیـده میـشود    « . ز�ا�ی بوده است که قرآن بر پاکی وی مشعر است       مجله

؛ پیـدا شـدن مهـۀ افـراد     )آهبـا گیاهـان و زمـین ،جـا�وران و ا�ـسان          آمساهنـا ،  (ما�ند فقرات مربو به آفرینش جهان در شش مرحله          

ه و آ�ـرا گرامـی    معتقـد بـود    خـا�واده   اینها مهه این را می رسا�د که بشر تا کدام ا�دازه به اصـالت ]3[»آدمی از یک پدر و یک مادر ،  

 بدیها و سیئات را �اشی از مداخله شیطان میدا�ـد از قبیـل موجودیـت حـشرات مـوذی و ملـخ ،                        دین زرتشت متام  . میداشته است 

مار ، مورچه و زمستان و و تاریکی و جنایت و گناه و بی عفتی و لوط و حیص و افات را از بداعات شـیطان دا�ـسته و �ـزد آهنـا             

 دینی و اهلی آن است ؛این طـرز   جنبه اخالقی دین زردت عالی ترین و شگفت ا�گیز تراز جنبه        «ر داد که    باید تدک . مزموم بود 

چـه  (  ا�ـسان   به ز�دگی روزا�ه ادمی شرافت و مفهومی می خبشد که مغایر ا�دیشه قـرون اوسـتایی اروپـا کـه معتقـد بود�ـد                        تصور  

اورا دسـتگاه میخـا�یکی خـود خبـود تـصور        )دید به اصطالح فمنیستی     (از   یا     کرم �اتوا�ی تصور میکرد�د     را ما�ند ) مرد و چه زن   

زیـرا در ادیـان خمـصوصًا ادیـان شـرق ا�ـسان پیـاده شـطر�ج         .  منیشود   برای آدمی فراهم میکند ، هرگز چنان شرافت و مفهومی      

ا را از هر جنسی کـه هـستند   �یست که در جنگ جها�گیر بدون اراده خود در حرکت باشد ، بلکه آزادی و اراده دارد و ا�ساهن                  

 به گفته اوسـتا       ]4[». میدا�ند   دروغ جمسم   دارای شخصیت مستقل میدا�ند ، چیز های را که با حقیقت منافات داشته باشد             

یکـی اینکـه دمشـن خـود را دوسـت کنـد ؛دیگـر اینکـه آدم         «:اولویت کاری و اخالقی خود قرار دهـد ا�سان باید این کار ها را در        

و در �ـزد اوسـتا مـرگ را ترسـناکرتین معمـای توصـیف کـرده اسـت کـه               . پلید را پاکیزه سازد ؛و سـوم آ�کـه �ـادان را دا�ـا گردا�ـد                 
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اسـاطیر و افـسا�ه هـای در کـار �باشـد ، ملتـها از میـان                   اگـر     �یکویی بر آن غلبـه یافـت ؛ آهنـا عقیـده منـد بود�ـد کـه                   میشود از اثر  

 خـدای خورشـید و مـاه و خـدای رویـش        مـیرتا و ا�اهیتـا    ارزش خاصـی را قایـل شـده بود�ـد          میرو�د و بـه مهـین جهـت کـه بـه ز�ـان             

 ویل دورا�ت معتقـد    وی]5[» قدر میکرد�د و به آن توصل میجستند   وحاصلخیزی و تناسل را در کنار اهورا مزدا خدای یگا�ه   

. است باوجودیکه تاریخ پیروان این ملت آمیخته خبون و آهن است ولـی در رفتـار شـان مـشحون از �ـرمش هـای اخالقـی میباشـد           

رگرتین �عمت میدا�ستند ، و حتی کـار �یکـو را از دسـت �ـا پـاک هـر گـز در �ـزد                 زیرا آهنا پاکیزگی را پس از ز�دگی ، بز        

  .شان پدیرفته �بود

 عـادت پیـشینیان بـود ، منزلـت عـالی داشـتند ؛ زن بـا کمـال آزادی و بــا روی          در زمـان زردشـت ، ز�ـان مها�گو�ـه کـه     

در آن تـصرفات مالکا�ـه داشـتند و میتوا�ـستند            و زمـین میـشد�د ، و           آمـد و شـد میکرد�ـد ، صـاحب ملـک             کشاده ، در میان مردم    

ما�ند اغلب ز�ان روزگار حاضر ، بنام شوهر و یا به وکالت از طرف وی ، بکار های مربوط به او رسیدگی کننـد ؛ولـی پـس            

 و  ر کـردن آمـد   تنزل پیدا کرد ، ز�ان فقیر کـه بـه �ـا چـار بـرای کـا           طبقه اغنیا    فارس خمصوصًا در میان     از داریوش مقام زن در جامعه     

شد میکرد ، آزادی خود را حفظ کرد�د و لی در مورد ز�ان دیگر که احتیاج به بیرون رفنت از خا�ه �بود�د گوشه �ـشینی زمـان          

 پیدا کرد و سراسر ز�ـدگی اجتمـاعی شـان را فـرا گرفـت ، و ایـن امـر خـود                   حیص، که برایشان واجب بود ، رفته رفته ادامه        

 پیشرفت کرد که ز�ان حق �داشـتند آشـکارا بـا مـردان آمیـزش       اقوام شد و این عادات به ا�دازه ای  ر میان خبود ، مبنی پرده پوشی د 



 14

 دارای تـسلط کامـل بود�ـد و رو پوشـی آهنـا بـه ایـن منظـور �بـود کـه آهنـا از                   کنند ولی باوجود این ز�ان در خـا�واده هـا و در دربـار هـا               

  .صحنه قدرت حذف شو�د 

 بــود ،پــسران بــرای پــدران خــود ســود    �یــز ما�نــد ،ازدواج از موجبــات بزرگــی و آبــرو منــدی  فرز�ــد داشــنت در فــارس

 کمـرت   اقتصادی داشتند و در جنگها بکار پادشاهی میخورد�د و دخرتان به سبب اینکـه خبا�ـه دیگـر کـسان میرفـت بـه آ�ـان                     

 دوشـیزگا�ی را کـه از راه ز�ـا بـاردار      دار و یـا ز�ان شوهر .  خا�واده های دیگر هبره مند میشد�د  توجه میشد زیرا از دخرتان    

 و در صدد سقط جنین بر منی آمد�د ، ممکن بود ببخشند ، په سقط جنین یا بچه ا�داخنت در �زد آهنا سخت تـرین گنـاه                   میشد�د

خت منـع   سـ   ز�ـان را از هـر دوی اینکـار     مـذهبی  لذا در بنـد هـشن یکـی از تفـسیر هـای     . حمسوب میشد و جمازات اعدام داشت    

مدرسـه  . حتت سر پرستی پدر بود�د   به اختیار مادر ، و بعد از پنج تا هفت سالگی         فرز�دان تا هفت سالگی   . کرده است   

    ]6[. مایه تباهی حال کودکان �گردد  ایجاد میکرد�د تا دروغ و خدعه ایکه بازاریان به آن میپرداز�د ها را دور تر از بازار ها

  :ارتباط خا�واده با متدن های تاریخی. 2

 آینــده ا�ــسان را تــداوم مــی خبــشد ، زیــرا خــا�واده ســنگ اول در هتــداب   وقتــی خــا�واده تــشکیل شــد تولیــد �ــسل و بقــای 

ت که دولت در فجر مد�یت تاریخی و سرچشمه دائمی �ظم اجتماعی داخل              ا�وق   تا .   متدهنای شان میباشد    ز�دگی ا�ساهناو 

 دو جنس زن و مرد را از وظایف خود دا�سته و حتی در زمان تشکیل دولت های مقتدر �یـز قبیلـه در                   شود ، قبیله عمل دقیق میان     

حفـظ مینمایـد مـا ایـن قبلیـل را کـه           و موجویـت خـود را        موسسه تنظیم گر در راستای امور خا�واده هـا قـدرت            راس مقتدر ترین  
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 و کـرد هـا بـه شـکل       در کـشور هـای عربـی     و   های سوات و بـاجور و وزیرسـتان          طویل تاریخی دارد مهین اکنون در دره        ریشه های 

�گـاه کـه   تاریخ شناسان از مجله ویل دورا�ت به این عقیده است که در فجر متدن آ. ابتدایی آن میتوا�یم ما�ند یک موزیم ز�ده ببینیم  

 جـربًا بـه توافـق رسـید�د تـا خا�ـه        ا�ساهنا به تشکل خا�واده ها پرداختند خباطر قلیل بودن افزار دفـاعی از شـر حیوا�ـات و موزیـات              

و اینکـار  .  مـوثر از عهـده دفـاع از خـود بـر آینـد                  پیوست هبم را بساز�د تا باشد که در مقابل محله یک دمشن احتمالی بـصورت                های

  .خا�واده ها بدور مهدیگر گردیدفرآیند تشکیل 

 اولیــه بــه ا�ــدازه ای ضــعیف اســت کــه در   والــدین و فرز�ــدان در جامعــه رابطــه میــان: روابــط در خــا�واده هــای ابتــدایی

 افریقـا و میکرو�ـزی و آسـام و           در اسـرتالیا و گینـی جدیـد و        . بسیاری از قبایل زن و مرد از یکدیگر جدا ز�دگی میکننـد           

.  هنوز قبایلی دیده میشو�د که ز�دگی خا�وادگی در �زد آ�ـان مفهـومی �دار�ـد                اری از خا�واده های دیگر    بیرما�ی و در بسی   

 کـه آن مـرد     ولـو   شو�د  در بالویای مشالی هرگز جماز �یست ز�ی با مردی در جاههایی عمومی دیده .مردان از ز�ان جدا هستند   

ودًا سی سال قبل برای آقایان عار و �نگ بود که با ز�ان شـان بـه بـازار برو�ـد       حد  در کشور خود ما   . حتی مادر فرز�دا�ش �یز باشد      

 تـا راوبـط �ـا         برخـورد باعـث آن میـشد        ایـن طـرز   .  چـادر پوشـیده میبـود        ولو که خامن و یا مادر وی با         و در جمامع عامه طاهر شو�د     

بنا بر این ساده ترین شـکل خـا�واده مهاهنـای هـستند             . مشروع پنها�ی بین زن و مرد بر قرار شود که جامعه هرگز آن را منی پذیرد               

 قبیلـه    های مرتبـت هبـم    که جمموع یا تعدادی از این خا�واده  پدر و مادر بزرگ ز�دگی دار�د که زن و مرد با فرز�دان خود در سایه      

و بسیار امکـان دارد    . میگردد تشکیل     یکجایی چندین قوم یک ملت      و عشیره را تشکیل میدهد که از چندین قبیله یک قوم و از            
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چو�که ایـن اقـوام دارای ارتبـاط خـو�ی ، زبـا�ی و دینـی و       .  اقوام �زدیک هبم یک ملت واحد را تشکیل بدهند که در بعضی از مناطق    

  .اجتماعی خاص میباشند 

ل باید گفـت  در آینه متدن اول سیمای زن مبشاهده میرسد در مد�یت سیمای زن به تدریج باال رفته است منباب مثا        «

زیـاد تـرین    .  بسیار پست تر از وضع زن در میان هندیشمردگان امریکای مشالی بوده است                در یو�ان دوره پراکلیس    که وضع زن    

   ]7[»آن  مردان و مالحظه جهت اخالقی   موثر بوده تا تربیت وضع اجتماعی او بیشرت

    :ازدواج.3

 دو   خنستین وظیفه آداب و تقالید اجتماعی ، که ساز�ده قـوا�ین اخالقـی هـر اجتمـاع اسـت ، آن اسـت کـه روابـط میـان                            

ــزاع و جتــاوز و احنطــاط بــشمار میــرود       . جــنس زن و مــرد را بــر پایــه هــای متــین اســتوار ســازد ، چــه ایــن روابــط پیوســته منــشاء �

 احتاد یک جفت زن و مرد برای هببـود و پیـشرفت �ـسل آینـده      اساسیرتین تنظیم این روابط مهان ازدواج است ، که میتوان آ�را بعنوان       

   ]8[.، تعریف کرد
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  پایان جنسیت ، چکیده کتاب ، تالیف حمسن رضایی ، کتاخبا�ه باشگاه ا�دیشه- ]1[

     ، ظهور زردشت  28و 27 ، ص،   ویل دورا�ت ، کتاب خنست فصل سیزدهم– تاریخ متدن - ]2[

  31 مهان ، ص، - ]3[

  36 مهان ، ص،- ]4[

  38 مهان ، ص، - ]5[

   کتاب فوق  برگزیده از- ]6[

  38 مشرق زمین گهواره متدن ، فصل اول عوامل کلی متدن، ویلدورا�ت ، ص،- ]7[

  40 مهان ، - ]8[
   

  

 

   مراحل و گزاره های فمنسیتی و عواقب آن

  سومخبش

برخورد های متباین اجتماعی را بار آورده است که این گزاره ها منجر به ایجاد مکاتب خمتلفه درپردایش   گزاره های فکری در شناخت با�وان  
 که  ن در طیف های خمتلفۀ ز�دگی از جا�ب گردا�ندگان تفکر های گو�اگو�ی از قبیل فمنیسم و غیره را به ظهور رسا�یده است،به با�وا

 و پست مدرن که دایره فکری این – رادیکال – سوسیالیستی – مارکسیستی –لیربالی : ما این �گرش ها و اطوارو تلقیها رااینطور بر میخوا�یم 
 ثبت و ردیف بندی شده است تا باشد که از روی این  نیست ها در دایره افکار و �ظریات شان ا�عکاس داده ا�د که به این ترتیب را فم گرایش ها
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 اعمالی را در قبال به کرسی  افکار و آثار پروپا قرس شنو�دگان و گردا�ندگان این بساط پرده براشته شود تا مهه بفهمند که فمنیسم چه �ا روا
  :ساالری مرتکب شده است �شا�دن زن 

   

 ضرورت است تا این گرایشهای را که توسط علمای جامعه شناسی شناسایی شده ا�د توضیح گرد دتا با�وان بفهمند که در پس                                       

ن مـسایل بـا�وان را مـستعد     حمـروم سـاخته ا�ـد ؟ زیـرا فهمیـدن ایـ        کـدام چیـز هـا بـا�وان را          پرده چه چیـز هـای بـرای ا�ـان تفـویض میگـردد؟ و از               

میگردا�د که سر�وشت خود شان را آ�طوریکه خود شان آرزو دار�د بساز�د �ه اینکه از سوی مکاتب فکری هزاران کیلو مرت دور تر برای شـان             

  :طرح ریزی شده و الزامًا ز�ان را مأمور به پذیرش آن گردا�ند

   

Ι .      گرایش لربالی–  

تشکیل میدهد که ز�ان در این آموزه میتوا�ند بـه رفـع هـر گو�ـه     »رفع تبعیض جنسی « ساسی فمینست های لربال را  حمور ساختاری و ا     مهمرتین

  تبعیض و فرق و تباین بر خیز�د و در این گو�ه موارد فمینستها حتی با طبیعت ز�ا�ه �یز خمالفت کرده می کوشند هبر ترتیب که شده باشد طبیعت

 خباطر ترغیب در این کارآهنا را بکار های بلند تر از توان  ره های خشن مردا�ه تبدیل منایند و یا ال اقل بپوشا�ند و حتی�فیس و شکنند ز�ان را به چه

 میگمار�د که حرفه های جاسوسی و خدمت در داخل �ظامهای ارتشی، خدمت در فابریکات با کار های توان فرسا و یکنواخت در طول  شان

آهنا حتی .  مشاغل باعث میشود تا با�وان برای مهیش از خدمات عاطفی �ظیر پرورش فرز�دان و مهسر داری حمروم باشنداین. روز و غیره �ام برد 

خباطر شکستا�دن دیوار های تبعیض جنسی، ز�ان را در اردوگاههای مردان ، با ریخـت مردا�ـه و سـلیقه هـای �ـاجور موظـف میـساز�د تـا از                   

خود را جلوه دهند و از جا�ب دیگراز فطرت ز�ا�ه گریز منایند که �تیجتًا ز�ان هویت طبیعی اش را )ردا�هیعنی م(یکطرف ارزشهای غیر ز�ا�ه  

 کائنات هبمین �ام ثبـت باشـد از دسـت میدهـد؛ �تیجـه ایـن        که حق هر موجود ز�ده است تا با مهان �ام حبیات خود ادامه دهد و هم در کتاب بزرگ             
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ی خود را از دست داده و در عوض حتی در جلن مـتعفن فاحـشگی پـیش بـرده میـشو�د و تـا پایـشان گیـر                        میشود تا ز�ان آرایش و آالیش طبیع      

 ز�ان را   سفر کثیف خود در بین مردان اوباش در مظاهر عمومی سرباز خا�ه ها و باشگاههای که هبمین منظور ایجاد شده،   �یامده باشد به این   

و بیشرت از دیگران . ان آزادی جنسی داشته باشد و بیشرت از ز�ان دیگر غیر ز�ا�ه جلوه کنندظاهر میساز�د تا ز�ان بتوا�ند بیشرت از دیگر    

از » فردگرایا�ه«در این موارد تقریبًا ارزشهای میا�گین ز�ا�ه از بین برده میشود وز�ان مها�ند مردان با ژست              «.در این عرصه ا�قالبی باشند      

   ]1[» میگرد�د  برخوردار   شهرو�دی مزایای ستندرد و کامل

   تقدیم میگردد  عرصه  این در ذیل �ظریاتی از کارشناسان

، »فردگرايـي «ي ليرباهلا يعين  بر اساس بنيان فلسف   . مهمرتين حمور اصلي مطالعات فمنيسم ليربال است      » رفع تبعيض جنسي  «و  » برابري«   .1

ز�ان مها�ند مردان بايد از حقوق و مزاياي كامل شهرو�دي برخوردار باشند، زيرا در فردگرايي متايزي ميان زن و مرد وجود �داشته و ز�ان 

از قابليـت قـدرت   ز�ـان  . مها�ند مردان ا�سا�ند و جنسشان هيچ گو�ه ارتباطي با برخورداري يا عدم برخورداري از حقوق مـد�ي �ـدارد           

   ]2[.تعقل كامل برخوردار بوده و لذا استحقاق برخورداري از متام حقوق ا�سا�ي را دارا هستند

ولستون كرافت در خنستني    . رتين متفكران اين گرايش حمسوب مي شو�د      مري ولستون كرافت، جان استوارت ميل و هري تيلور از مجله مهم              .2

اگـر ز�ـان بـه      . ز�ان حق هبره منـدي از مهـان حقـوق و امتيـازات مـردان را دار�ـد                 «: مي گويد » حقا�يت حقوق ز�ان  «منت مهم فمنيسم    

امهيـت خـود را در حيـات سياسـي و     » يتتفاوت جنسي «حتصيالت دست يابند و به �وبه خود خملوقاتي صاحب عقل به مشار آيند، موضوع               

  ]3[. ».اجتماعي از دست خواهد داد

» عقـل «ه بايد بر طبق اصل جامع«: را �وشته است، معتقد است    » ا�قياد ز�ان «جان استوارت ميل كه با مهكاري مهسرش هري تيلور كتاب              .3

جنسيت ز�ا�ه �اشي از تولد، بايسيت يك امر �امربوط به مشار آيد و لذا ز�ان بايد حق هبره مندي از حقـوق و آزاديهـايي را            . سازما�دهي شود 

   ]4[. »داشته باشند كه مردان از آن هبره مند مي باشند به ويژه حق رأي براي ز�ان
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به �ظر اين دسته از فمنيست ها . براين اساس تفاوت ميان دو جنس زن و مرد ذاتي �بوده بلكه �تيجه اجتماعي شدن و ز�دگي مجعي است   .4

د به گو�ه اي كه ز�ان از پرورش متامي استعدادشان به عنوان ا�سان تقريبًا از حلظه تولد با پسرها و دخرتها به شيوه ي متفاوتي رفتار مي شو

اين در حايل است كه مردان و ز�ان از حلاظ استعداد با هم برابر بوده و ز�ان مها�ند مردان ا�ساهناي كامـل حمـسوب مـي          . بازداشته مي شو�د  

عيض آميز اجتماعي است كه بر اساس آن پسران و دخرتان تربيت تفاوهتاي ميان مردان و ز�ان �اشي از روشها، ا�تظارات و قوا�ني تب. شو�د

  .مي شو�د

به �ظر فمنيست هاي ليربال، براي هببود مسائل ز�ان تنها برابري رمسي كايف �يست، . رفع تبعيض جنسي مرحله اي باالتر از رفع تفاوت جنسي    .5

ه بر اساس آن حقـوقي بـراي ز�ـان در حمـل كـار، از قبيـل مرخـصي و دسـتمزد                     بلكه بايد قوا�يين براي ممنوع كردن تبعيض عليه ز�ان وضع شود ك           

   ]5[. دوران زاميان، وضع شود

 گرچه هدف اوليه و اصلي فمنيست هاي ليربال، اعطاي          .به �ظر اين دسته از فمنيست ها اصالحات تنها راه رسيدن به آن حقوق است                 .6

حقوق كامل شهرو�دي دموكراتيك به ز�ان است، اما اين هدف با تعقل، متقاعدسازي دولت و جامعه و اصالحات قا�ون اساسي حتقق مي                      

   ]6[.يابد

از اين طريق است كه حقوق قا�و�ي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي ز�ان به طور كامـل تـأمني شـده و آ�ـان در مهـه زمينـه هـا در جايگـاهي               .7

بـا اصـالحاتي هنـاد خـا�واده در آن تـداوم يافتـه و مـردان در آن �قـش مـساوي و برابـر را در ايفـاي                             . مساوي با مردان قرار خواهند گرفت     

يف خا�گي بر عهده خواهند داشت، عالوه آ�كه ز�دگي ز�ان به هيچ وجه با موا�ع مصنوعي مهچون پرورش كودكان خمتل خنواهد وظا

   ]7[. شد

    II     گزارش مارکسیستی:  
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به �ظر اين دسته از فمنيـست  . است» حذف سرمايه داري«و » برابري«العات فمنيسم ماركسيسيت در رابطه با     حمور عمده مط     .1

ستم بر ز�ان شده است، اول  سرمايه داري اساسًا باعث دو . ها سرمايه داري مشكل عمده �ابرابري ميان ز�ان و مردان است

بـه عبـارت ديگـر    . ش آ�ان را در حوزه ي خا�گي تعيني كرده است         آ�كه ز�ان را از كارمزدي باز داشته است و بعد آ�كه �ق           

كار بي مزد ز�ان در مراقبت از �ريوي كار و پرورش �سل بعدي كـارگران، بـه سـرمايه داري سـود مـي رسـا�د و بـراي بقـاي آن                 

   ]8[. ضرورت دارد

اگرچه ماركس به عنوان تئورسـني و پـدر ماركسيـسم در ارتبـاط بـا ز�ـان مهچـون يهـود، حبثـي ارائـه �ـداده اسـت، امـا مهكـار                       .2

مباحـث مهمـي در زمينـه ز�ـان و     ) 1884(» خا�واده، مالكيت خصوصي و دولت منشأ«ديرينش، ا�گلس، با �وشنت كتاب    

به دليل ضرورهتاي �ظام سرمايه » خا�واده هسته اي«له بر هناد خا�واده و ازدواج معتقد بود ا�گلس با مح. فمنيسم مطرح منود

    ]9[ بسپار�د  شان  خود را به وارثان مشروع داري تشكيل شده است، مردان از آجنا كه مي خواستند دارايي

وي مهچنني معتقد بود، رهايي ز�ـان زمـا�ي رخ          .  كرده تا بفهمند وارثان حقيقي شان چه كسا�ي هستند          با ازدواج، ز�ان را كنرتل       .3

بـه  . خواهد داد كه ز�ان بتوا�ند بطور گسرتده در امر توليد شـركت كـرده و وظـايف خـا�گي خـود را بـه حـداقل برسـا�ند                           

   ]10[. قالل اقتصادي ز�ان يكي از عوامل مهم براي رهايي ز�ان به مشار مي رودعبارت ديگر است

ركسيـسيت را ارائـه داده   يكـي از كـاملرتين توضـيحات فمنيـسم ما      ) 1980(» سـتم امـروز بـر ز�ـان       «ميشل بارت با �وشنت كتـاب          .4

وي معتقد است استثمار ز�ان تنها �اشي از تفاوهتاي زيسيت ميان مردان و ز�ان و يا ضرورهتاي �ظام سرمايه داري �بوده                  . است

به �ظر وي اين عقايد بديهي مي دا�ند كه ز�ان فروتر از مردان بوده . است بلكه �اشي از عقايد و ايدئولوژيهاي مسلط �يز بوده است

   ]11[. و وظيفه ز�ان مهسري، مادري و يا ما�ند اينهاست



 22

واده بـر اسـاس ايـدئولوژي حـاكم بـر �ظـام خـا�واده، خـا�        . است» خا�واده يا خا�وار«به �ظر بارت، رمز ستمديدگي ز�ان، �ظام          .5

مشول بوده و تقسيم كار در آن �يز بر اساس طبيعيت  اين �وع �ظام، امري جهان. شكل گرفته است» طبيعي«هسته اي به طور 

تقـسيم كـاري كـه مـرد را تـأمني كننـده امكا�ـات اقتـصادي و زن را تيمـاردار و تـأمني كننـده كـار بـي مـزد                                 . صورت پذيرفته است  

   ]12[. خا�گي مي دا�د

وي معتقـد اسـت،   . خامن الكسا�درا كولنتاي، بعنوان اولني زن سفري در جهان، يكي ديگر از ماركسيستهاي فمنيـست اسـت         .6

ساس مالكيـت جنـسي را بـه عنـوان آخـرين         وي حسادت و احـ    . مشكل عمده �ابرابري، بقاء و ادامه مالكيت خصوصي است        

  .�شا�ه هاي ذهنيت مالكيت خصوصي دا�سته كه بايد از طرف دولت ممنوع گردد

مهچـنني اعتقـاد دارد كـه    . بر اين اساس ايشان به الغاي روابط تك مهسري معتقد بوده و آن را براي سالميت ا�ـسان هبـرت مـي دا�ـد                 .7

   ]13[. كه رابطه جنسي مها�ند تشنگي است كه تنها بايد ارضا شودرابطه جنسي را �بايد جدي گرفت چرا 

III . گرایش رادیکالی:  

اين گرايش در مطالعات فمنيسيت . تحمور اصلي مطالعات و مطالبات اين دسته از فمنيست هاس» حذف مردساالري«و » جنات ز�ان«

 بر اساس اين    ]14[. آ�قدر حائز امهيت است كه حيت برخي از حمققان معتقد�د جنبش اصلي فمنيسم در واقع مهني گرايش راديكايل است                  

.  كه هيچ حوزه اي از جامعه، از تبيني مردا�ه بركنار �يست، لذا �ابرابريهاي جنسييت �اشي از �ظـام مـستقل مردسـاالري اسـت    �گرش از آجنا  

هرچند سيمون دوبووار، ايوا�يگز و جرماين گريري، از مجله متفكران اوليه اين گرايش بـه مشـار مـي آينـد، امـا در اثـر فعاليـت سياسـي                        

ــا �و    ــت بـ ــت ميلـ ــون كيـ ــرادي چـ ــاب  افـ ــنت كتـ ــسييت «شـ ــت جنـ ــاب    ) 1970(»سياسـ ــنت كتـ ــا �وشـ ــتون بـ ــوالميت فايرسـ ــك «و شـ ديالكتيـ

 فايرسـتون در كتـاب      ]51[. است كه گرايش راديكايل به يك �ظريه �ظام مند درباره ظلم جنسييت مبدل مـي گـردد                ) 1972(»جنسيت
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فرودسيت ز�ان �ـه تنـها در زمينـه هـاي آشـكاري ما�نـد قـا�ون و اشـتغال حتقـق دارد، بلكـه در                  : معتقد است ) 1974(»ديالكتيك جنسيت «

فـه  اساسًا مـرد دمشـن اصـلي زن اسـت، بنـابراين وظي     . ز�ان �ه تنها از مردان متمايز�د بلكه زيردست آ�ان ا�د  . روابط شخصي �يز وجود دارد    

بـه �ظـر فايرسـتون تفـاوت ميـان مـردان و ز�ـان مبنـايي زيـسيت          . �ظري فهميدن �ظام جنس و جنسيت، و وظيفه سياسي پايان دادن به آن اسـت  

ز�ان به دليل فيزيولوژي تناسلي شان و به اين دليل كه �اگزير�د از �وزاد �اتوان ا�سان مراقبت كنند، از حلاظ جسمي ضعيف تر از مردان . دارد

اين امر روابط اجتماعي اي را اجياب كرد كه بر اساس آن ز�ان براي تأمني امنيت جسما�ي خـويش �اچار�ـد بـه وابـستگي بـه مـردان تـن                      . ا�د

اما چون پيشرفتهاي تكنولوژيكي، بارداري را به حنو ديگر �يز ميسر ساخته است، بنابراين مبناي زيسيت عمال خاصيت خويش را از . دهند

اين پيشرفتها ز�ان را از اجبار به بچه دار شدن رها كـرده و در            . دسيت ز�ان و در مقابل سلطه مردان ديگر ضرورتي �دارد         دست داده و فرو   

  .�تيجه مردان و ز�ان مي توا�ند در كار بچه آوردن و بچه داري سهيم شو�د

 زيسيت �دارد بلكـه �اشـي از زيـست شناسـي         البته فمنيست هاي راديكال جديد اين �ظر را رد كرده و معتقد�د، فرودسيت ز�ان مبناي               .1

مـري ديلـي در كتـاب    . مردان به طور طبيعي خشن ا�د و از خشو�ت شان براي تسلط يـافنت بـر ز�ـان اسـتفاده مـي كننـد      . مردا�ه است 

 بـر آ�ـان   چند منو�ه از شيوه هايي كه مردان به بوسيله آهنا ز�ان را آسيب رسا�ده ا�ـد و بـراي تـسلط داشـنت                   ) 1978(»پزشكي ز�ان «

 رمسي كه بر طبـق آن زن هنـدو خـود را در آتـش جنـازه ي در حـال           -خودسوزي زن هندو  : خشو�ت را به كار برده ا�د را ذكر مي كند         

 بسنت پاي ز�ان چيين، ختنه ز�ان آفريقايي، شكار مساحره هاي اروپايي و پزشكي ز�ان آمريكايي از -سوخنت شوهرش قربا�ي مي كند

   ]16[. اين قبيل هستند

در هر صورت فمنيست هاي راديكال معتقد�د، امروزه فمنيسم به د�بال تساوي و برابري حقوق ز�ان و مردان �يست بلكه به د�بال يك  .2

گناهان «اساسًا برتري طليب مردان از .   در برتري طليب جنس مرد خالصه مي كندتئوري مهم هست كه منشأ اصلي كليه پليديها را

خوا�ــده ا�ــد، در قــاموس اينــها » چــشم ا�ــداز جنــسيت«ايــن دســته از فمنيــست هــا تئــوري بــزرگ خــود را . حمــسوب مــي شــود» اوليـه 
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مهچنا�كه هبره كشي طبقاتي، �ژاد پرسيت و �ظاير آن از اشكال بي عداليت در جامعه حمسوب مي ]17[. حرف رمز است  » جنسيت«

 به �ظر اين دسته از فمنيست ها اساسـًا   ]18[  .بنيادي ترين و اساسي ترين شكل بي عداليت در جامعه است          » ظلم جنسييت «شو�د،  

مـردان در مهـه ي   ]19[. درك شود، روشنگر �قش حمـوري ظلـم جنـسييت خواهـد بـود        » جامعه مردساالر «اگر جامعه به عنوان     

 آورد�د و از اين سلطه هبره منـد مـي شـو�د، بنـابراين رابطـه ميـان دو            حوزه هاي ز�دگي به طور �ظام مند ز�ان را زير سلطه خود در            

مردان فرهنگ، دا�ش و توان ذهين ز�ان را متامًا ا�كار مي كنند به گو�ـه اي كـه حـيت علـم                     . جنس زن و مرد رابطه اي سياسي است       

�ه براي مشروعيت خبشيدن به ايـدئولوژيهايي بـه كـار بـرده مـي شـود كـه ز�ـان را فروتـر از مـردان و �قـش آ�ـان را �قـش كـارگران                                    مردا

   ]20[. خا�گي تعريف مي كند

تا زما�ي كه ذهن ز�ان از تصور مـرد سـاالرا�ه زدوده   . را تنها راه حل جنات ز�ان مي دا�ند» قالب سياسيا�«اين دسته از فمنيست ها       .3

�شود و ارزشهاي سنيت مردا�ه از طريق فعاليتهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي تضعيف �گردد و شيوه توليد دا�ش          

 بر اساس ز�ـا�گي واقعـي هويـت جديـدي بـراي خودشـان بـه        ز�ان بايد. مردا�ه دگرگون �شود، مشكل ز�ان حل خنواهد شد    

ز�ان بايد جـدا از مـردان ز�ـدگي كننـد     . وجود آور�د چرا كه با ارزش ترين خصوصيات، مربوط به خصوصيات خاص ز�ان است       

برخي از آهنا آ�قدر افراط ورزيد�د كه معتقد به كشتار      ]21[. چون حيت در �زديكرتين روابط، ز�ان زير سلطه مردان قرار مي گري�د           

   ]22[. مجعي مردان هستند

فمنيست ها استقالل كامل از مردساالري، دگرگو�ي �ظام خا�واده، بي امهييت تك مهسري، كنرتل         به هر حال به �ظر اين دسته از          .4

مواليد رايگان، سقط جنني آزاد، جا�بداري از مهجنس گرايي ز�ا�ه برخي از خواسته هايي هستند كه بايد در تالش سياسي به 

   .آن دست يافت

IV  . گرایش سوسیالستی:  
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فمنستهاي سوسيال معتقد�ـد بـراي      . حمور مطالعه فمنيست ها در اين �گرش است       » مردساالري«و  » سرمايه داري «حذف �ظام    .1

فهم مشكالت ز�ان و رهايي از آن بايد هر دو �ظام سرمايه داري و مردساالري را به طور مهزمان مورد مطالعه و ارزيابي قرار داد، كه از 

   .است» دوگا�ه گرا«اين �ظر اين يك �گرشي 

اگر چه مردساالري فراينـدي فراتـارخيي اسـت و مـردان در متـام      .  در جوامع سرمايه داري داراي شكل خاصي است      مردساالري .2

جوامع بر ز�ان اعمال قدرت مي كنند اما زما�ي كه جوامع بـه مسـت سـرمايه داري پـيش رفتنـد، مردسـاالري در چـنني جـوامعي داراي                  

متايز ميان حـوزه عمـومي و      : فكران برجسته اين �گرش، معتقد است     يكي از مت  ) 1988(سيلويا واليب . شكل خاصي شده است   

سرمايه داري باعث گرديد مردان به پيشرفتهايي �ائل شو�د، برخي از آ�ان به .خصوصي به �فع هم سرمايه داران و هم مردان است        

مـردان در حـوزه ي عمـومي    . ردعرصه هاي سياسي از مجله جملس دست يافتند در حايل كه هيچ ز�ي بـه ايـن عرصـه هـا راه پيـدا �كـ             

اين مسائل باعث شد كه آ�ـان بطـور گـسرتده بـر      . توا�ستند به مبا�ي قدرت جديد بسياري دست يابند كه ز�ان را به آهنا راهي �بود              

بنابراين فرودسيت ز�ان در جامعه سرمايه داري تنها حاصل منطق سرمايه داري يا مردسـاالري  . ايدئولوژيهاي خا�گي مسلط شو�د  

هنگـامي كـه اقتـصاد خـا�گي حمـدود          . يست بلكه �تيجه تغيريي در منابع قدرت مردا�ه در پي گسرتش سرمايه داري است             �

 بنـابراين از  ]23[. گرديد و توليد سرمايه داري جايگزين آن شد، مردان در موقعيت كسب مبا�ي قدرت جديد قـرار گرفتنـد            

زمان پيدايش سرمايه داري شكل مردساالري هم تغيري پيدا كرده است، مردساالري خصوصي بـه مردسـاالري عمـومي تبـديل شـده                        

 حوزه ها در مردساالري خصوصي تنها ز�ان را در خا�ه �گاه مي داشتند در حايل كه در مردساالري عمومي مردان در متام     . است

   ]24[. بر ز�ان مسلط ا�د

چـرا كـه اساسـًا جـنس، طبقـه، �ـژاد، سـن و مليـت          . صـورت خواهـد پـذيرفت     » ا�قالب اجتمـاعي  «در اين گرايش رهايي ز�ان با        .3

يد آورده و فقدان آزادي ز�ـان، حاصـل اوضـاعي اسـت كـه در آن ز�ـان در حـوزه هـاي عمـومي و              مهگي ستمديدگي ز�ان را پد    
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خصوصي به سلطه مردان در مي آيند، بنابراين رهايي ز�ان تنها زما�ي فرا خواهد رسيد كه تقسيم جنسي كار در متام حـوزه هـا از بـني              

گران و سرمايه داران و �يز ز�ان و مردان در مـي آور�ـد بايـد از              به بيان ديگر روابط اجتماعي اي كه مردم را به صورت كار           . برود

 كمـرت از   روابطي كه ريشه در خود ساختار اجتمـاعي و اقتـصادي دارد و لـذا هـيچ چيـز     ]25[. طريق ا�قالب اجتماعي برچيده شو�د 

   .قادر �يست يك چشم ا�داز جنات حقيقي را به ز�ان عرضه كند» ا�قالب اجتماعي«اجياد حتول عميق يا 

بر اين اساس سوسياليستهاي متأخر توسعه ي كنرتل مواليد رايگان، سقط جنني، مراقبتهاي درمـا�ي و هبداشـيت بـراي ز�ـان، مراكـز                     .4

   ]26[.  سوي دولت و سهيم شدن مردان در پرورش كودكان را خواستار شد�دمراقبت از كودكان، رمسي شدن كار در خا�ه از

 Vگرایش پست مدرن:    

رهنا از آجنا كه با ارائه هر گو�ه تفسريي پست مد. را حمور عمده مطالعات خويش قرار داده است» حذف مردساالري«اين گرايش �يز 

واحد و جها�شمول از جهان خمالفت مي كنند، در باب مسائل ز�ان �يز معتقد�د مهه �گرشهاي فمنيسيت چون در جهت ارائه تفسريي واحد و 

 واحـد و كّلـي در بـاب واقعيـت،        به �ظر اين دسته از فمنيست ها اساسًا ارائه تفسريي         . جها�شمول از ز�ان برآمد�د، لذا دچار مشكل هستند       

حقيقت، معرفت اخالق و سياست، در واقع تداوم فرهنگ مردساالرا�ه است، در حايل كه در مقابل اينگو�ه تفسريها، چندگا�گي و 

  .كثرت امري مطلوب و ضروري به �ظر مي رسد

در حايل كه دريدا در مباحث ا�ديشه اي . ائه دهندميشل فوكو و ژاك دريدا، دو پست مدرن برجسته، تالش كرد�د تفسريهايي از فمنيسم ار

به �ظر دريدا با توجه . را گسرتش دهد» قدرت و مهبستگي اش با دا�ش«توجه داشت، فوكو تالش منود تا حبث از » ساخت شكين«به 

ز برداشتهاي مابعد الطبيعه اي رها ساخته و به دو قطيب بودن كاربردهاي زبان ما�ند زمني و آمسان، ماده و روح، زن و مرد و غريه، بايد اينها را ا

 مردساالري علت است اما اين      ]27[. شو�د» ساخت شكين «بنيادهاي ساخته شده آ�را مورد سؤال قرار داد، و به تعبريي ديگر آهنا بايد               
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 فوكو به كّل مسأله جنسيت از مجلـه جايگـاه و �قـش          ]28[. است كه مردساالري را بر متام قلمرو فرهنگ و ادبيات حاكم كرده است            » زبان«

  ]29[.ه عمدتًا مردساالرا�ه يا پدرساالرا�ه هستند �گريستز�ان و ارتباط آهنا با توليد و توزيع قدرت ك

خوردهايي كه ميان اساسًا روابطي كه بر ز�ان حتميل مي شود و بر. به �ظر اين دسته از فمنيست ها خصليت به �ام مؤ�ث و مذكر وجود �دارد

دخرت و پسر تفاوت اجياد مي كند �اشي از ساختهايي اجتماعي هستند كه موجب بردگـي زن در طـول تـاريخ شـده و بايـد سـاخت شـكين                

  .اما در عني حال آهنا تأكيد مي كنند كه اين مسأله هيچ ارتباطي با ازدواج و �قش مادري �دارد. شو�د

 عالقه فكري در 1990در دهه . ت هاي پست مدرن شاهد حتول در گرايش فمنيسيت هستيمبر اين اساس با توجه به �گرش فمنيس

. شناخيت و زبان شناخيت سوق پيـدا كـرده اسـت        هنضت فمنيسيت از موضوعات سياسي و اقتصادي به مست موضوعات فرهنگي، روان           

   ]30[.يي و �ظريه فروپاشي شكوفا شده است�ظريه پردازي درباره اين موضوع در �وشته هاي فمنيسيت فرا�سوي، يا ساختارگرا

   

 پـست مـدرن میباشـد از      سرمایه داری و    فمنیستی را که در هر دو ساحه کمو�یسم و           گرایشهای  ما در فوق گزارشاتی از ا�واع و اقسام       

 مکاتـب    پـر امهیـت اسـت ایـن اسـت کـه بـاالخره        چیزی که فوق العـاده . با ارائه مأخذ آن حتت مالحظه و غور قرار دادیم      ) کتاب پایان جنسیت    (

 ارائه �داده و بلکه کوشیده ا�د آهنا را با التائالت مصروف ساخته و از  فمو�ستی یک تصویر روشنی از به سازی ز�دگی زن در �ظامات اجتماعی

  :چیزی را که بشر میتوا�د در این آئینه زشت و پلید �گاه کند این مطالب است . آن ها خود را کامراوا ساز�د  یق طر

   اجتماعی   از جلوه های حیات بیرون کشیدن ز�ان        ·

  مطرود ساخنت ز�ان مردان را        ·

  حذف خا�واده هسته یی        ·
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 ز�ان مهجنس گرا وغیر گرا و باشگاه های خود فروشی ز�ان و  با ایجاد کلپ ها و باشگاههای( آزادی تکمیل بی بندو باری ز�ان بنام    ·

  )غیره 

  استعمال از زیبایی با�وان به عنوان وسیله پیشربد در افزار های تبلیغاتی        ·

    )�دان اباء میورز�دز�ا�یکه بنا بر ملحوظات سیاسی و غیره از تربیت فرز(مبطل سازی تربیت اطفال         ·

  )ختریب کلی یا قسمی خا�واده(جلو گیری از زاد و ولد از طریق احمای خا�واده های هسته یی         ·

  از بین بردن و یا کمر�گ جلوه دادن تعالیم اخالقی        ·

  حذف �ظامات اجتماعی        ·

  . هنجار دیگرطرد دستورالعمل های دینی و اجتماعی و صد ها عامل �ا        ·

   هر کس میتوا�د قضاوت کند که جهان ا�سا�ی بدون داشنت �ظامات اخالقی و خا�وادگی دارای چه ارزشی میتوا�د باشد؟ حال

آیا ا�ساهنا خواهند توا�ست پست تر از حیوا�ات ز�دگی کند؟ و یا ز�دگی رابرای بدست آوردن منافع مادی و موقت، فاقد ارزشهای 

 در جامعه معیان �داشته باشد ، چه چیزی خواهد توا�ست �ظم و هببودی وضع جامعـه را تـضمین     اگر این ارزشها   ازد؟  ا�سا�ی و اخالقی بس   

  مناید؟

 بـشر خمـصوصًا جوامـع غربـی خمـصوصًا کـشور هـای ایـاالت متحـده و                1990 و بـا شـروع دهـه         80از مهین سبب اسـت کـه بعـد از دهـه             

  .ین ا�گل اجتماعی شده و در �تیجه فعالیتهای فمنستی را حبد اقل آن کاهش داد�د ریگن و تاچر متوجه ا  ا�گلیس ، در زمان

 تساوی حقوق زن و مرد است هرگز افکار فمنستی مورد قبول �بوده است، چرا  و اما در جوامع اسالمی که متکی بر بنیاد های اخالقی و

اسـالم  .  قرآن به آن اجازه داده است حفظ میباشـد   جامعه اسالمی تا جایی که اخالقی دفاع کرده و حقوق مد�ی ز�ان در  که قرآن مهواره از منافع    
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 تباین وجود دارد و این   ما�ند سایر جا�داران و �باتات  قبول �دارد ، چرا که در طبیعت زن و مرد تساوی حقوق زن و مرد را می پذیرد اما تشابه آ�را

 تکامل  فرا میخوا�د که در �تیجه آن حیات از کوچکرتی حیوا�ات زره بینی تا  را در یک قا�ومنندی تباین در جمموع �ظام و �اموس کائنات و وظایف آهنا

اگر این �ظم و ترتیب و قوا�ین �ادیده گرفته شود و از بـین بـرود سـاما�ه    . یافته ترین آن که ا�سان است دارا ی �ظم و ترتیب و ثبات میگردد          

 که راستای سـنت خداو�ـدی اسـتوار اسـت بـسوی �ـابودی پیوسـت            ان و طبیعتی که با هنایت قا�ومنندی       از بین میرود و جه      های حیات خود خبود   

  . ولی تا مادامیکه این سنت خدایی در طبیعت حکمفرما باشد هیچ قدرتی منیتوا�د جامعه ا�سا�ی و این رسم فطرت را از بین بربد. میگردد

 پیـرایش    چه زن و چه مـرد بطـرف �ظـام اخالقـی خـود را      اب آن بسته است و بشرلذا میتوان اظهار داشت که جنسیت گرایی و فصل و ب         

تا هبرتین جلوه هـای از    میپوشا�ند  میدهند و با�وان بر تن خود پیرایه ای از اخالق و صداقت را خباطر ز�ده �گهداشنت کا�ون های خا�وادگی        

این �وید طبیعت و سنتی است که بشر و متام جا�داران بآن طبیعتًا مرافقت . ور�دبفرز�دان خود به ارمغان بیآ زیست را در دایره �ظام خا�وادگی 

تساوی اعالن کرده است اما از آجنائیکه در فطرت و هنـاد زن و    قرآن در مقام حقوقی ، حقوق مردان را با ز�ان           خمصوصًا. دار�د و آ�را می پذیر�د      

 اسالمی در صدر ز�دگی قرار داده و برایشان رفـاه و    ز�ان را در �ظام سازد و مهین تفاوهتا تفاوهتای وجود دارد که تشاهبات را کمر�گ می   مرد

 زن و مـرد را �یـز     بـر زیـست   زیرا اسالم تا جائیکه سخت خبا�واده معتقد است متام قـوا�ین مبنـی  .  ارمغان داده است  سر بلندی را در دایره فامیلی 

 دارای  ر�د در مقابل عفت و شأن شان با مردان با عفت ازدواج منایند و قرآن هرگز بکـسی کـه         حتی ز�ان عفیفه حق دا    . روشن ساخته است    

به زن حق داده شده است تا در هر موردی از ز�دگی .  زن عفیف و پاکدامن تزویج شود  مکارم شناخته شده اخالقی �باشد اجازه منیدهد با

  . وی دفاع میکندخودش تصمیم بگیرد و قوا�ین اسالم از حقوق و آزادگی 

اینقدر شأن و بزرگی ایکه زن در جامعه اسالم دارد در هیچ جامعه دیگر �ظیر آن یافت منیشود و اکثر فمنستها هم که افکار و �ظریـات        

   را از خا�واده و قوا�ین اسالمی میباشد ور�ه اهنا هر گز منیتوا�ستند مقام زن را تا این سرحد که آهنا     شان را ارائه داده ا�د در غیاب شناخت از        
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 حقوقی قرآن آشنایی پیدا کنیم  پس هبرت این خواهد بود که با �ظامات. شوهر داری حمروم میسازد و در حضیض پستی قرار میدهد پیش منی رفتند

  . کامیاب باشیم  از خود و خا�واده و روابط اجتماعی خود تا مهواره در محایت
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   گرایش های زن ستیزی یا زن آزاد خواهی چرا و چطور؟

  چهارم قسمت 

 مکتب و مفکوره خاصی پیروی منیکند   جامعه شناسی �شان میدهد که گرایش های فمنیستی از یک شواهد و مطالعات 

 مفکوره گردا�ندگان این مکتب واحد �بوده بلکه در دایره های خمتلف و طیف های  ه روش وو این به دالیل آن است ک

مهچنان فمینست ها به این سوال كه اساسًا چرا وضع ز�ان چنني است . گو�اگون واهداف خمتلف در جریان میباشند 

 وضع ز�ان چنني است؟ و راه حّل  اساسًازیرا از این �ظر كه چرا .و راه حّل آن چگو�ه است، پاسخ واحدي ارائه �داده ا�د

زما�یکه مفکوره فمینستها از .آن چگو�ه است؟، از جا�ب این مکتب پاسخ واحدي ارائه �گردیده است

 ها وخاستگاهای خمتلفی باز تاب می یابد که   مفکوره  در آن دیدگاههای سیاسی مورد مطالعه و �قد قرار بگیرد

 ای خشن تر از مرد ساالری میباشد، از مهین سبب است که جنبش فمنیستی در متام  طبقه اکثرًا منایا�گر شکل گیری

 اجتماعی و اقتصادی خود شان را معماران این ا�دیشه و جمری به مثر رسیدن آن   حیات سیاسی در ساحات عرصه های

 بلکه خواسته ا�د از چهره   بر آورده شدن اهداف آرما�ی برای طبقه زن منیباشد خاستگاههای فمنیست ها تنها.میدا�ند

جنبش فمنيسم منظري . کرده و در عمل �یز پیاده منایند   عبوس و ترسناک و خموف و خطر�اکی را تداعی  سیمای لطیف زن

اين جنبش متام بدخبتيها و شرور جهان را در اثر تسلط مردها بر ز�ان . تك بعدي به متام جنبه هاي ز�دگي ا�سان دارد

که از راه تشکیل کا�ون های (حذف مردان در متام عرصه هاي اجتماعي و اقتصادی و جنسی دا�سته و خواهان 
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است، در حايل كه تداوم ز�دگي در اين جهان و بقا ی آن �اگزير از تعامل زن و مرد در ) خا�وادگی ایجاد میشود

تري يا فرودسيت هر يك از دو جنس بودن زن و مرد و بر» مكمل«بنابراين عدم توجه به . ز�دگي اجتماعي بوجود می آید

 است ، زیرا روح حاكم بر جنبش فمنيسيت، مهان روح توتاليرت و  بزرگرتين خطاي اين دسته ازا�دیشه های فمنيستی

فمنيسم به فرد اجازه مني دهد تا براي خود تصميم گريي منايد و بينديشد، حيت در تفكر خصوصي . ديكتاتوري است

، به فرد اجازه ابراز وجود مني دهد و كوچكرتين فعاليتهاي افراد را حتت �ظر دارد چرا كه اساسًا اشخاص هم مداخله مي كند

د بورژوا، ضد كاپيتاليست، ضد  آ�ان در آن واحد ض]i[.اين جنبش مدعي كنرتل متام خبشهاي خمتلف ز�دگي بشر است

 حلن و زبان اين جنبش هم روحيه ي فاشيسيت آن را �شان مي دهد،   ]ii[خا�واده، ضد دين ومذهب، ضد روشنفكرا�د 

�شان دهنده ي اشتياق ) فوکویاما و مهفکرا�ش(اي فاجعه آميز فمنيست هاي راديكالكلمات زشت و وحشتناك و سخنرا�يه

يكي از جمالتي كه منعكس كننده طرز تفكر فمنيست هاي افراطي است به �ام . آهنا براي لطمه زدن به ديگران است

»Now « اال زمان آن فرا رسيده تا ح«: روي جلد يكي از مشاره هايش اين چنني اعالم مي دارد» سازمان ملي ز�ان«و يا

حاال زمان براي آزادي پرمثر براي ز�ان از متام گروهها و طبقات اجتماعي، . كنرتل ز�دگيمان را در دست گرييم

فرهنگها و سنني خمتلف و گروههاي گو�اگون جنسي فرا رسيده و حاال ديگر زمان شبيه سازي ما و 

در حال حاضر . ، به سر رسيده است)هستند(ن، كشنت و جتاوز به جسم ماخواهان كنرتل و زجر دادن ز�ا بوروكراهتايي كه 

و حاال زمان براي مبارزه ما فرا )! است(زمان براي ضربه زدن و با �وك چكمه به زير شكم پدرساالران كوبيدن فرا رسيده 

مهني  گمان میرود ]iii[-».�ه خدا، �ه آقا و �ه هيچگو�ه قا�و�ي مني توا�د سد راه مان باشد» «.رسيده است
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راديكال باشد و اوج ديكتاتوري و » فمنيسم«پاراگراف كوتاه �شان دهنده خشم وغضب، لذت طليب و �امفهوم بودن 

» Women«كلمه .  حّتي به كاربردهاي زبا�ي هم رحم مني كنندآهنا. فاشيسيت آ�ان را در یک ریخت مافیایی �شان دهد

 ختم بشود، مهان ادامه Menتبديل كرده ا�د چرا كه به خيال خود معتقد�د هر كلمه اي كه به » Wimin«را به كلمه 

هايي محله مي كنند آ�ان به هناد. مردساالري و تسلط مردان بر ز�ان است، بنابراين بايد از كاربرد چنني واژه هايي پرهيز كرد

كه درجه بندي و رعايت سلسله مراتب در ذات آهنا هنفته است، اساسًا هدف آ�ان قصد تغيري مرزها و معيارهاي تعيني شده 

 روش و شيوه  ز�ي كه در گذشته. گيين را بر ز�ان حتميل كرده استفمنيسم مسئوليتهاي سن ]iv[.اجتماعي است

ز�دگيش، ا�تخابش و اصوًال بر�امه ادامه حياتش در اين جهان براي وي مشخص و معلوم بوده، امروز بايد در كليه موارد تنها 

 با آن مواجه است به خودش تصميم گري�ده اصلي باشد و اين مهه مسئوليتها وتصميمات كه هر ز�ي در جامعه امروزي

 اساسًا در اختيار قرار ]v[. حدي سنگني است كه براي عده بسياري از ز�ان در غرب به مرز غريقابل حتمّلي رسيده است

�ان �ه تنها موجب رهايي آ�ان �گرديد، بلكه آ�ان را در سيستم �امشخص و مبهمي دادن آزاديها و ا�تخاهباي بي مشار به ز

با مشكالت زيادي كه جنبش فمنيسم بر ز�ان . قرار داد كه در واقع هر گو�ه آزادي و ا�تخاب را از آ�ان سلب كرده است

رخي ز�ان جامعه امروزي را جمبور كرده تا حتميل كرده و آزاديها و ا�تخاهباي بي مشاري را در اختيار آ�ان قرار داده است، ب

  ]vi[. را بپذير�د» توطئه مردان عليه ز�ان«براي تسكني آالم خويش تئوري كهنه و قرون وسطايي 



 35

 فکری دارای طیف های خمتلفی بـوده کـه از لیـربال سـختگیرا�ه               این خاستگا ههای  . قسمیکه مالحظه گردید     

شروع شده و به چپ افراطی خامته می یابد و از این سبب است که فمنیـستها دارای ایـدیالوژی �ـا هـم آهنـگ و ظاملا�ـۀ در          

 سیـستم    هنجاری این مکتب بی شباهت با تـشکیالت سیاسـی صهیو�ـستها ، �ازیهـا و حتـی                    ز�ان هستند که رفتار     مقابل

 کـه در بـسا مـوارد ارزش ایـن            های مافیایی منیباشد ؛ خباطر مهین روش جنگ افروزا�ه و صـلح سـتیزا�ه ایـن مکتـب اسـت                   

 افکار   پیشرتاز این �ا باوری ها که برخاسته از عدم اررزشهای  از �ا باوری و �ابودی متأثر میگردد که ما در حبث مکتب

 به چه ترتیب �ظام اجتماعی ز�ان را بـسوی هیپـی گرایـی و                دیم که این مکتب    بوده یاد آور ش    1960فمینستی در دهه    

 ایجـاد �ـا هـم      هـای سـاختاری خـا�واده هـا و      اخالق جنسی که مثره آن از هـم پاشـیدگی در �ظـام     مواز�گی های  بی

 کـه از   آهنگی در بنیاد های اخالقی بشری و ارزش های خا�وادگی که باعث از هم پاشیدگی خا�واده هسته یـی  

 ،  خنستین طلوع ز�دگی ا�ساهنا با سایر ارزشها، خاستگاه برابر داشته است آ�را به �یستی کشا�یده ا�د و هـم چنـان   

کنت ها و بارون ها حمصور یکنفر قرارمیداده ا�د که �ظیر آن در .  ز�ان را در حرمسراهای دوکها  در اروپای قرن هجدهم

و ترکها و سایر �ژاد ها مبالحظه رسیده است که این زجنیره هـای �اهنجـاری ،    حرمسراهای مشرق زمین خمصوصًا اعراب      

طلیعه " فوگویاما"ولی مع االسف که مکتب  .  ز�ان را در طول تاریخ جبا�ب تباهی و کاجمویی های جنسی سوق داده ا�د

 فحاشـی جـربی کـشا�یده     امی ودار جنبش بین املللی فمنیستی �یز متام ز�ان را در مکاره خا�ه هـای شـرق و غـرب بـه بـد �ـ                

  .است
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امروزه در غرب .  فمنيسم باعث رشد فزاينده استفاده ابزاري مردان از ز�ان گرديده است  مالحظه میشود قسمیکه

 زن ]vii[. و حيت در برخي از جوامع شرقي، از زن به مثابه كاالي جنسي در تبليغات جتاري مورد استفاده قرار مي گريد

كه حقيقتًا داراي هويت و منزلت وااليي در جوامع خمصوصًا کشور های که دارای ادیان اعتقادی توحیدی هستند است بر 

م، �اچار است بزرگرتين حتقريها و عکس در غرب حتت آماج فريبنده تبليغاتي قرار داشته ، به طور مستقيم و غريمستقي

شركتها و بنگاههاي جتاري و اقتصادي براي زيبا جلوه دادن كاالهـاي            . بي حرميت ها را در استفاده ابزاريش حتمل منايد        

  .جتاري و فرهنگي شان، زيبايي زن را به قربا�گاه مي بر�د تا از آن طريق بتوا�ند به �ان و �وايي برسند

، يكـي از كريـه تـرين و زشـت تـرين چهـره ي فمنيـست           »خا�ـه داري  «و  » مـادري «ين حرفه ز�ان يعـين      هبا �دادن به شريفرت   

حرفه اي كه اساسًا به حلاظ توا�اييهاي جسمي و روحي، تنها ز�ا�ند كه مي توا�نـد بـه خـوبي از عهـده آن برآينـد و                          . هاست

 بـا دروغ بزرگـي كـه بـه ز�ـان و             فمنيسم: مي گويد " مگي گاالگر ." مردان هرگز قادر به اداره آن �يستند      

�قش يك خامن خا�ه دار در خا�ه دست كمي از ز�ان در مشاغل ديگر              . مردان گفت به يك پريوزي بزرگ دست يافت       

آهنا تصور مي كنند اگر ز�ـي كاشـف دارو باشـد و راه معاجلـه بيمـاري سـرطا�ي را �ـشان دهـد و يـا اخالقيـات                              . �دارد

وا�د سروصداي بيشرتي را در جامعه بر پا كند در حايل كه كارهاي يك خامن خا�ه دار     جديدي را در جامعه باب كند مي ت       

بازتابي در مطبوعات و راديو و تلويزيون �دارد اما بايد دا�ست كه داراي ارزش كمـرتي هـم �يـست و از �ظـر ارزش كـامال بـا                             

 اساسًا ز�ان به مهان ميزان كه در صحنه اجتماع گرفتار شد�د، به ]viii[  .دستاوردهاي بزرگ ديگر هم سنگ است
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باره تـصور مـي كننـد بـه ز�ـان آزادي حـق                فمنيست ها در اين    ]ix[. مهان ميزان مزاياي خا�ه و خا�واده را از دست داده ا�د          

ا�تخاب خبشيده ا�د، در حايل كه فمنيسم در واقع ز�ـان را در تـشكيل و ادامـه خـا�واده بـه سـبك و روش سـنيت منـع كـرده و                      

  ]x[. بسياري از ا�تخاهباي آزاد را از آ�ان سلب كرده است

. فمنيسم باعث اجياد ترديد و عدم اعتماد به �فس در دا�شجويان و حتصيل كردگان دا�شگاهي گرديده است                

تند، در صورتي كه دا�شجويان ديگر مشغول حتصيل تاريخ، ادبيات، علوم، زباهناي خارجي و ديگر مواد درسي هس

دا�شجويا�ي كه مشغول حتصيل در رشته ي ز�ان ا�د در واقع تالش مي كنند تا برخوردهاي ستيزه جويا�ه اي را بياموز�ـد كـه    

آ�ان يكي از شرايط عضويت در جنبش را ابراز خـشم و �ارضـاييت در    ]xi[. اين برخوردها توأم با اطالعاتي دروغني است    

 و ادعاهاي  مهه چيز مي دا�ند، در حايل كه مهني �ارضاييت و خشم و آتش زدن به دامنه تنفر است كه ديواري ميان واقعيت

 اساسًا اين �وع طرز تلقي دا�شجويان را �ه تنها براي ز�دگي آينده آماده مني سازد ]xii[. آورده است فمنيست ها بوجود

  ]xiii[.بلكه آ�ان را دستخوش ترديد و عدم اعتماد به �فس مي كند

   

گريس آتكينسون كه خـود يكـي از فمنيـست هـاي            . خامن تي . است» مهجنس گرايي «ـ روح جنبش فمنيسيت     7

 اين دسـته    ]xiv[» .فمنيسم به مثابه تئوري و مهجنس بازي در حكم و عمل است           «سرسخت است، اعرتاف مي كند كه       

از فمنيـست هـا كــه از ريـشه بــا مـردان سر�اســازگاري دار�ـد، بــه صـراحت اعــالم مـي دار�ــد كـه بايــد حـيت در روابــط          
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اگرچه اين عمـل از آجنـا كـه خمـالف طبيعـت         . خصوصي �يز جباي آ�كه با مردي سپري كنند، با مهنوعان خود بسر بر�د            

اساسـًا  . شعار اسـت و آ�ـان در خلـوت �اچار�ـد �يـاز طبيعـي خـود را تنـها بـا مـردان برطـرف سـاز�د                           است، تنها در مقام     

آ�ـان جبـاي آ�كـه بـد�بال ارتقـاء منزلـت زن و حتقـق                . بسياري از رهربان جريان فمنيسيت شخصيت بسيار منفي داشته ا�د         

. دادن راههـاي بـي بنـدباري خـويش برآمد�ـد     شعارهاي فريبنده خود باشند، در واقع بد�بال تئـوريزه كـردن و معقـول جلـوه                 

جبــاي آ�كــه بــه د�بــال ارائــه » اهبــت و جاذبــه فمنيــسيت«برخــي از فمنيــست هــاي مطــرح ما�نــد خــامن بــيت فريــدن در كتــاب  

 مبارزه بـا فمنيـسم   ]xv[. ديدگاههاي علمي از فمنيسم باشد، به د�بال �شان دادن جاذبه هاي شخصي خويش هست            

بـراي مـردان    . فمنيسم حقيقتًا استعداد مؤثري در هتديد و اجياد وحشت در ديگران دارد           . امري است بسيار مشكل     

 رويارويي بـا    اگر مردان خطر  . جلوگريي از رشد فمنيسم و برمشردن حرفهاي خالف واقع آ�ان بسيار مشكل است            

 مورد اهتامات دمشين و خصومت با ز�ان و حقوق آ�ان  فمنيست ها را �اديده بگري�د و مشت بسته آ�ان را باز كنند مسلمًا

 گرفنت حقوق ز�ان قصدشان خوارمشاري آ�ـان و          آ�ان مردان را متهم خواهند كرد كه با �اديده        . قرار خواهند گرفت  

ال به آ�ان تفويض كرده ا�د، آ�ان ادعا خواهند كرد كه مردان عالقمند�د تـا ز�ـان را        بازپس گريي حقوقي است كه تا به ح       

ايـن در حـايل اسـت كـه مردا�ـي كـه از ايـن                . بازگردا�ند» فرما�ربداران مطيع مردان  « يعين    دوباره به موقعيت گذشته   

  ]xvi[   . اهتامات وحشت دار�د، حزم و احتياط را برگزيده ا�د
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زيـرا در جـايي كـه    . بنابراين هرگز �بايد يك فمنيست را به چالش و شك و شـبه �ـسبت بـه كنـه مـرام خـود فـرا خوا�ـد                          

ه هرگو�ه خمـالفيت بـا مـرام    شواهد، قرائن و منطق مهه عليه آهناست ضرورت اجياب مي كند تا فمنيست ها ادعا كنند ك   

آ�ان هر زمان كه ببينند حقـايق و طـرز تفكـر            . شان و عليه ا�قالب فمنيسم، مشوق بازگشت به وضعيت موجود است          

معقوال�ه موجب �اكامي آ�ان مي گـردد، فـورًا بـه فلـسفه قـدميي خـود بـازمي گرد�ـد و هـر گو�ـه حقـيقيت را زائيـده                               

 به عنوان مثال دخرت دا�شجويي مهـه ايرادهـاي وارده بـر پژوهـشهايش را بـه ايـن              .مي خوا�ند » ساختارهاي مردساالرا�ه «

  ]xvii[.است را مردود خوا�د»  روحيه مردا�ه«دليل كه مهه ملهم از 

هنگي بويژه حضور مؤثر ز�ان خواهـد توا�ـست بـه تـرميم لطمـه هـا و صـدماتي كـه         اما مهكاري هنادهاي سياسي و فر 

 و فرهنـگ غربـي و        رابرت ايچ بورك منتقد بزرگ ا�ديشه، اخالق       ]xviii[. فمنيست ها بر پيكر جوامع وارد كرده ا�د بپردازد        

آمريكايي درباره فمنيسم معتقد است، اگر غرب به ويژه آمريكا مهني رو�د را در پيش گري�د، فمنيسم افراطي آ�ان را 

دو حمـل جمـاور در حبرامليـت        ) به عربي عموره و سدوم    (گومورا  . فرا خواهد خوا�د  » گومورا«در سراشييب به سوي     

وي معتقـد اسـت بـا توجـه بـه          .  قوم لوط به خاطر فساد و شهوترا�ي آ�ان بوده است          هستند كه بنا به �قل تورات، حمل عذاب       

سر�وشت مشاهبي براي جامعه مزبور » گومورا«مشاهبت هاي اخالقي و فرهنگي ميان جامعه كنو�ي آمريكا و مردم 

  .هستند» گومورا«قابل پيش بيين است و جوامع غربي بويژه آمريكا در سراشييب منتهي به 
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ه از �قد باال که توسط بـزرگرتین �اقـدان فمنیـست ارئـه گردیـد و صـد هـا و هـزار هـا �ظیـر آ�ـرا میـشود در                قسمیک

   ایدیالوژی فمنیستی ای چون  موضوع را بوضاحت میرسا�د که چهره اصلی گردا�ندگان مطبوعات مالحظه کرد این

 متفکرین ، گردا�ندگان تاریخ ، متخصصین  ، در جلوه های دا�ایان  واقعًا فمنیست ها. فگویاما را مبا �شان دهد 

   طبقاتی شان میکوشند تا جنس زن را مطـابق بـه دخلـواه شـان                فن زن شناسی و غیره ظاهر میشو�د و علی رغم خصلت          

   هدف از افزار های �ظیر پست مدر�یته، قوا�ین و �ظامات حقوق بین املللی ، قوا�ین                مسیر حرکت دهند که در پیشیرد این      

   کدام ارتباطی �دار�د در تعاطی افکار با آ�ان قرار میگیر�د ، و احتادیه های ز�ان که ظاهرًا با ایدیالوژی فمنیسمکشوری 

  . تا باشد که افکار خود را به توسط این موسسات باالی مردم بار کنند

  تـرویج دهـد را �ـداریم   ما در کشور خود گرچند مناسبت های که بتوا�د افکار آزمندا�ه فمنیسم را به جامعـه �ـسوان           

 است که به  زیرا در کشور ما شئون اجتماعی و تربیت معنوی خامن ها که �زد فمنیستها ارزشی �دارد ، آ�قدر قوی و بارو�د 

هیچصورت این گردا�ندگان جبز عده حمدودی منیتوا�ند در افکار و روش ز�دگی با�وان افغـان خدشـه ای ایجـاد                    

 �توا�ست در بین این طبقات خمتلفه ز�ان افغان RAWA مجعیت ا�قالبی ز�ان افغا�ستان و از مهین روی است که. منایند

  .که در صورت اغتنام فرصت از فعالیهای این سازمان �یز ذکری خواهیم داشت.  پیدا مناید جبز عده معدودی طرفدار

  . پی میگیریم  با�وان بر خورد های متباین فمنستها را در قبال  طیف های خمتلفه  پژوهش دیگر ما در یک

2009-04-29   
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   افغا�ستان-عبدالواحد سیدی  
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  با�وان با مردان حقوق  ا�دیشه شناخت تشابه 

 خبش پنجم

   

  :مهبط های تاریخی ارزش با�وان.1

�ـو پـا و �وبنيـاد اسـت و بـه ایـن       ) قـرن هجـده �ـزده و بیـستم    ( ا�دیشۀ �و بنیادی کـه تقریبـًا بـا خـتم مـوج دوم یعنـی ا�قـالب صـنعتی اروپـا           
 با توا�ایی های فکری و ذهنی با در �ظرداشت الیه های اجتماعی کشور های که رو�ـد کنـد توسـعه و                      ود که ضرورت احساس میش  

 فـردای جامعـه ا�ـسا�ی در     تعین گردد که هـم بـرای بـا�وان و هـم بـرای       امنیت را داراست، در البالیی این ا�دیشه مسیری با دقت           
 علـی رغـم مـشکالت      بـا�وان کـه در طـول هـزاران سـال      حالل مشکالت   جها�ی شدن مشکالتی را ایجاد �کرده بر عکس        چوکات

 رفـاه و سـعادت بـشر بـرای بقـای �ـسل سـامل �یـز گردیـده             بزرگ شا�ه های شان را اسـتوار �گهداشـته وبـا تفـاخر باعـث ایجـاد                
لـه هـای تبـاهی ره سـپر     اگر ما �توا�یم در این عرصـه زمـان منـد کـه عناصـر و بـاور هـای مـا را هـر آن میتوا�نـد بـه چا           . ا�د،باشد  

ش کـشیدن در یـک موقـع �ـا مناسـب کـار از دسـت مـان بـرای پـیش فرضـهای کـه                     ساز�د و مهچنـان میتوا�نـد بـا بـه چـال           
 پـیش فرضـها قربـا�ی حرکتـهای           تعین میکنند برای مهیشه بیرون شود، و �ه شود که با�وان مـا در ایـن                 دیگران مبا 

بارزه شبه �اک و سراسـر اشـتباه امریکـا، علیـه تروریـزم د�یـا را در مقابـل                    شوم و �کبتباری شو�د که به ما�ند بر�امه م        
فرشی و با کدام خا�واده ای بسر خواهند شد ، در واقـع مـا �بایـد، زمینـه                علم کنند آن وقت زن و مرد در کدام            هم

 .  کـرده باشـیم  ماهيت اين ا�ديشه را فدای کژ فهمی های خود          های الزم و ضروري را براي شناخنت هرچه بيشرت          
هويت و ماهيت ا�ديشه ها هنگامي به بظهور میرسند و خبوبي شناسايي مـي گرد�ـد کـه گـسرته و دامنـه                

 گردد، كه میتوا�د در بسرت زمان به دقت مورد بررسي قرار گرفتـه، توصـيف                 شان براي ا�ديشمندان روشن   
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آن صـورت پـذيرگردد، ايـن در حـايل          ها، حتليل ها و موشكايف هاي عميقـي توسـط ا�ديـشمندان و متفكـران از                 
 محایت می منایند �توا�نـد بـا مهـه            یا جنبشی که از حقوق با�وان طرفداری میکنندو از این ا�دیشه           فمنيسماست كه   

زمان و مکان   هايش که هنوز در ابتداي راه خسته شده است و شناسايي دقيق آن �يازمند و مستلزم                   فراز و فرود  
 هـزاران سـال     هسته یی د�یـایی را کـه طـول        گروه از ا�دیشمندان میتوا�د خا�وادۀ      امی این است �اکام مبا�د که �اک    

حال میخـواهیم   .را با هویت و پیش فرض های التزامی آن یدک کشیده است به فرجام بد و �اقص گرفتار منایند                   
یکـم بـه بـن بـست     درخـشندگی داشـته و در قـرن بیـست و      این فرضیه را که فکر میشود در طلیعۀ قـرن بیـستم            

  .بشناسا�یم گرفتار آمده 

اســـــت كـــــه از ريـــــشه التـــــني ) Feminism(در اصـــــل واژه اي فرا�ـــــسوي ) Feminism(فمنيـــــسم 
)femina (   ــا زن ــا�و ی ــاي ب ــه معن ــن واژه  . اخــذ شــده اســت  ) woman(ب ــان ) Feminine(اي در زب

بـه معنـاي ز�ا�ـه یـا     ) femininus(در زبان فرا�ـسه اسـت، كـه از كلمـه التـيين        ) Feminin(ا�گليسي و   
، »زن بـاوري «، »جنـبش آزادي ز�ـان   «،  »طرفـداران حقـوق زن    «در زبـان فارسـي      . با�وان گرفته شده است   

   .  براي واژه فمنيسم ارائه داده ا�د دا�شمندان این عرصه،و غريه معادهلايي هستند كه» زن آزاد خواهي«

 حرکـت فـرا     تـا حبـال واژه ای کـه مهـه ابعـاد ایـن          و آسیب پذیر است که اصال        آ�قدر لطیف   اما این جریان  
معتقد�ـد از آجنـا كـه فمنيـسم جنـبش واحـدي              برخـی از ا�دیـشندان      . جها�ی را به مردم بـشناسا�د وجـود �ـدارد           

و هر تعریفی در این زمینه ما را به بیراهه میربد . �يست، بنابراين امكان تعريف واحد از اين مكتب �یز وجود �دارد
 دسـت ا�ـد و بـراي آزادي آ�ـان             زیـر   ردا�ندگان این ایدیالوژی به این باور ا�د که در اين باره كه ز�ان            بعضی از گ  

بايد اسرتاتژيهايي اختاذ كرد، هم عقيده ا�د اما در مورد علل ستمديدگي ز�ان و اسرتاتژيهاي رسيدن بـه آزادي،     
ک عمل �شود، �وک تیز دشنه اولرت از مهـه ز�ـان      بني آ�ان اختالف �ظرهاي اساسي �یز وجود دارد، که اگر به آن �ی            
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 میدا�نـد، دهـه ای کـه در آن هیپـی     1960را جمروح میسازد خمـصوصًا کـه ایـن را �وآوريهـاي قـرن بيـستم در دهـه            
گری سراسر د�یا را به رسوایی کشا�یده بود و صد ها زن و شوهر را در بازار های بی بند و باری از هم جدا و                   

  ایـن . زاد منـشا�ه جنـسی گردا�یـد و هـزاران فامیـل در هـم شکـسته شـد و از هـم پاشـید          فدای هوسرا�یهای آ 
اول آ�كــه ز�ــان بــه دليــل جنــسيت شــان، دچــار   : ، بــا دو اعتقــاد اساســي در ارتبــاط اســت  کــنش و واکــنش هــا 

.  ميان بـرود   حمروميت هستند و باید هرچه زود تر از این حمرومیت رهایی یابند؛ و دوم اينكه اين حمروميت بايد از                  
 فمنيست ها معتقد به این هستند كه ، ز�ان به دليل جنسيت در طول تـاریخ گرفتـار تبعـيض از         دراین ديدگاه 

هستند، اینها مهواره میکوشند تا �یاز های مشخص �شده ای را برای بـا�وان در ایـن بـازی        سوی جامعه مرد ساالر     
كـه    بـار بیـآورد     خوشـبختی فـرا گیـر      ی جامعـه �ـسوان     دخیل ساز�د که در دراز مـدت منیتوا�ـد بـرا            پیشکش و 

 ز�ان را در برابر مـردان بـه چـالش فرامیخوا�ـد تـا بتوا�نـد بـا ارضـای ايـن                        �اديده گرفنت و ارضا �شدن این �یاز ها       
  .�يازها، تغيريات اساسي در �ظام اجتماعي، اقتصادي و سياسي ز�ان بوجود بیآور�د 

  :یسم  از واژه فمن دو گو�ه تعریف .2

  . كه از حقوق برابر ز�ان با مردان در امور اجتماعي، اقتصادي و سياسي دفاع مي كند  راه بردی ـ1

 كــه بــراي بدسـت آوردن حقــوق اجتمــاعي، اقتـصادي و سياســي ز�ــان شــكل    ــ جنــبش ســازمان يافتـه اي  2
  .گرفته است

ي كه داراي بار سياسي بوده و بـه صـورت   بنا بر اعتقاد اينان فمنيسم واقعي اساسًا مهان مفهوم دوم است، مفهوم  
در حـايل كـه     . يك جنبش فراگري اروپا و آمريكا را در �ورديده است که بیشرت بر پایه های جنسیت میچرخد                
در مفهــوم اول . اگــر خبــواهيم بگو�ــه اي واقــع بينا�ــه تــر قــضاوت كنــيم، فمنيــسم هــر دو مفهــوم را داراســت  

بــا بيــان علمــي در صــدد اثبــات برابــري حقــوق اجتمــاعي، سياســي و   فمنيــسم تنــها آمــوزه و دكرتيــين اســت كــه  
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اقتصادي ز�ان با مردان است که اگر این حرکت ها مهزمان با بعد های معنوی جوامع در تضاد قرار �گیرد               
در صــورتي كــه در مفهــوم دوم .  توســعه و دقــت اســت و حرکــت هوشــیارا�ه و آگاها�ــه داشــته باشدشــایان 

 رهيافت های سياسي به د�بال بدست آوردن و حتقق خبشيدن آن آموزه و دكرتين از راه فمنيسم جنبشي را كه با
از حيثیت این جنبش سریعًا کاسته و �ظامهای حقوقی و داشته های تـارخيي         . خود کامگی و کاجمویی باشد      

�ی را پیمـوده    مفهـوم اول کـه راه طـوال        این در حالی بوقوع خواهد پیوسـت کـه          . این جنبش را زیر سوال خواهد برد      
  . بر گردد 1960مفهوم دوم به دهه  است به 

فمنيـسم آمـوزه يـا      «:  میکننـد      فمنیـسم را اینطـور تعریـف        و بطور جامع تر که مفهوم کلی تری را افـاده کـرده بتوا�ـد              
جنبشي است كه در تالش براي اثبات يا به دست آوردن حقوق اجتماعي، سياسي و اقتصادي برابر يا برترز�ان           

در غیـر آن ایـن      .  حقـوق جنـسی از بد�ـه ایـن هنـضت هـذف خواهـد شـد                  که در ایـن صـورت     » . مردان است  با
  .جنبش پیش از آ�که به آزادی و قوام برسد خودش را در کوچه پس کوچه های آزادی جنسی گم میکند

ی  وره یافت های این جنبش را معـین میـسازیم و مهچنـان موقعیـت اجتمـاع       ما در حبث آینده تاریخچه    
با�وان را در افغا�ستان که هم زن و هم مرد به سختی �فس میکشند و شکم خود و اوالد های �یمه برهنه خود را             

 این جنبش چه ارمغا�ی برای آهنا با خـود خواهـد داشـت توضـیح              �یمه سیر در حسرت و ا�دوه �گاه میدار�د       
  .خواهیم داد

  

 :تارخيچه فمنيسم یا جنبش آزادگی ز�ان3 . 

یشه شروع یا آغاز پیشینۀ دارد که با ز�دگی ا�ـساهنا در هـر دورۀ از تـاریخ گـره خـورده اسـت، بعـضًا علمـای                            این ا�د 

از آثـار باسـتا�ی ایکـه از فرهنگهـای     . جامعه شناسی ایـن خاسـتگاه را بـه شـروع ز�ـدگا�ی بـشر مهزمـان میدا�نـد               
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 که ز�ان در هـر   هنده این حقیقت استگذشته شرق و غرب در اثر کاوشهای باستان شناسی بدست آمده است �شا�د 

چنا�چه از الواح و تصاویر باستا�ی ایکـه در مـصر و بابـل و هندوسـتان      . برهۀ از تاریخ متدهنا، جایگاه خاصی داشته ا�د         

زن را �شان میدهد حاکی از حضور بالقوه ز�ـان            متثال     در عقب آن     است و خمصوصًا از سکه های که         چین بدست آمده    و

  . گی سیاسی آن سامان بوده میتوا�ددر ز�د

 دریـای کوکچـه     یک شهر یکه دارای یک مد�یت گریک و بودیک میباشد در جنوب دریای آمو آجنـا کـه آمـو بـا        در کشور ما  

   بنام ای خامن در والیت ختارستان حدودًا چنجاه سال قبل توسط باستان شناسان فرا�سوی کشف گردید                 وصل میشود 

 بـوده    آمـر یـا فرمـا�روای آن شـهر، یـک �فـر زن       یاد میشود کـه �ـشا�دهند ه ایـن واقعیـت اسـت کـه              » ای خامن  « که آن شهرک بنام   

 مـشاهده   در آثـار و سـکه هـای کـه از دوره کنـشکا و کوشـا�یان بدسـت آمـده اسـت در آن �یـز حـضور بـالقوه ز�ـان                               . است  

 ز�ـان در آن �قاشـی شـده      میخـوریم کـه صـحنه هـای از    در مغاره های کناره تندیس بودادر بامیان به �قاشی هایی بر      .میشود  

 و در فرهنـگ    تا حبال منـایش داده میـشو�د    زن مسبول جنابت و تقدیس بوده اکثر اهله های آن بشکل ز�ان          در هندوستان . ا�د

 قــسمیکه تــاریخ هوهنــا در اروپــا مالحظــه .  جاپــا�ی �یــز بــرای ز�ــان تقــدیس و جنابــت خاصــی قایــل هــستند   هــای چینــی و

 در   ز�ـان   قیصر های رومی و اتیال که بـا افـسا�ه هـا یکجـا آمیختـه شـده اسـت حکایـت گـر قـدرت                      میگردد در زمان  

 پوسـتان امریکـای التـین تـا حبـال �یـز ریاسـت               در بـین سـرخ    . سر�وشت متدهنای شان بوده است و میتوان از کلیوپاترا �ام بـرد             

  .  تشکیل داده است  قبیله های �یمه وحشی را ز�ان
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و مریم مادر عیسی مـسیح و غیـره بـر میخـوریم         )ع( ابراهیم    در تاریخ ادیان ز�ان �اموری چون عاسیه زن فرعون ، ساره زن            

) کیفـر ( لوط به بیراهه و گمراهی و فحاشی رفته ا�د کـه قـرآن از ایـن ز�ـان بـا        خا�واده و به ز�ا�ی �یز بر مبخوریم که ما�ند . 

  . است یاد و اشاراتی داشته

ز�ـا�ی خبـاطر   .  دین اسالم �یـز بـه ز�ـان �ـاموری بـر میخـوریم کـه امسـای شـان بـرای مهـیش در تـاریخ ما�ـدگار اسـت                     در 

که اولی در کیاست و جتارت قبل از آن کـه بـا حـضرت    ) ص(کیاست و تقوی چون خدیجه و عایشه ازواج پیامرب اسالم حممد   

 و  �قـش بـسزای داشـته   ) ص( سیاسـی و دینـی پیغـامرب     ی در حیـات ازدواج منایند دارای شأن واال بوده ا�د و دوم) ص(حممد  

 است که اسالم در ارتقاء فکـری ز�ـان    این خود مبین این.دا�ست ) ص(گنجینه دار احادیث �بوی  میشود وی را مظهر و    

  .امهیت زیادی قایل بوده است

د اما با وجـود آن ز�ـان �ـامی ای در بـین              دخرتان را ز�ده بگور میکرد�    ) ص( حممد    باوجودیکه در عربستان قبل از بعثت     

در تـاریخ ادیـان بلقـیس �امیـست کـه بـه       .  به ظهور رسیده است که حتی �ام قبایل شان بنام آهنا یاد میشده است            عرب  قبایل

از    �ظیر سلیمان پیغامرب داشته است که بعدًا به عقد سـلیمان مـی در آیـد                 ملکه سبا که دارای مد�یت قوی و شکوه و جاللی         

  .مجله ز�ا�ی است که فرما�روایی بزرگ بوده که قرآن �یز به آن اشارات روشن دارد

 زبیـده از مجلـه ز�ـان پـر قـدرت عربـی بـود کـه در مـسایل سیاسـی و اقتـصادی بـا                       خلفای عباسـی     اسالم در دوره    در متدن 

�و کـشیدن هنـر بـزرگ زبیـده در عـراق             شـهبا    قابل �فوذی داشته اسـت و از مجلـه کار�امـه هـای ایـن                خلیفه هارون رشید سهم   
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ابـن  .  اسـت    هزاران هکتار زمین را مشروب و قابل کشت و زراعـت گردا�یـده         است که از دریای دجله کشیده شده و       

 در بلـخ از بـا�وی کریمـی در سـیاحت �امـه خـود یـاد میکنـد کـه بـا خلفـای بغـداد               بطوطه سیاح و جهان گـرد شـهیر اسـالم         

  . اعمار کرده است  گ بلخ را بزر مهعصر بوده و جامع

 ادبیـات سـر آمـد روز گـار خـود بـوده ا�ـد کـه از          افغا�ستان، با�وا�ی را می یابیم که در علم و در تاریخ معاصر کشور مان      

  . اکثر آ�ان دارای فضل و کمال بوده و از آهنا دیوان های شعر بیاد گار ما�ده است 

حال بـه مـسایلی مـی پـردازیم کـه      .  بدون حضور بالقوه ز�ان �بوده است         ز�دگی ا�ساهنا   خالصه اینکه در هیچ دوره ای     

 یـاد میـشود و ایـن    فمنیـسم  جنبشی را در قرن بیستم و حتی پیش از آن شروع کرده ا�د که بنـام            آزادی ز�ان   اروپائیان در مورد  

  .ه و غرض ا�گیزا�ه است  و حیله مندا� جنبش حدودًا از مسایلی که ما در باال روی آن حبث داشتیم زیاد متفاوت

 از آ�که تاریخچه این جنبش کامل عیار اروپایی را شرح بدهیم ضرورت است تـا واضـح سـازیم کـه اروپاییـان علـی                        و قبل 

رغم ادعای شان که به ز�ان و جنبش آزاد سازی شان توجه زیاد داشته ا�د کوشیده ا�د ز�ـان را از بـزرگرتین موهبـت کـه                            

 بتوا�نـد از را ه    فرز�دان اسـت بـرای برچیـدن �ظـام خـا�واده ترغیـب عجیبـی کـرده ا�ـد تـا                     داشنت تشکیل خا�واده و پرورش و    

جــای تآســف در .  هــسته یــی بــر خــالف مــوازین طبیعــت ز�ــان را در امــر مقابلــه بــا آن ترغیــب مناینــد   هــای ختریــب خــا�واده

 زیــر یــوغ اســتعماری مــردان میباشــند تــا   ان ازاینجاســت کــه اینــها کــه تــا ایــن ا�ــدازه طرفــدار پروپــاقرس جنــبش آزادیهــای ز�ــ  

هنگامی با ز�ان مهنوا و هم رأی هستند که آهنا در هبرتین دوره ساما�ه های جنسی شـان قـرار داشـته باشـند وقتـی سـن                            
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ن  ا�ـدوه بـا پایـان جنـسیت بـسر میـرب د کـه ذیـال ایـ          جوا�ی و زیبایی زن به آخر میرسد زن در فراموشخا�ه های اروپا در یأس و              

  :واکنش های فمنستی را بصورت موجز می آوریم تا ز�ان و با�وان جنیب میهن ما در این آتش سوزا�ده �شو�د

به �ـوعي بـه ايـن ديـدگاه گـرايش      » فمنيسم«و آ�دره ميشل در كتاب   » ز�ان و طبيعت  « سوزان گريفني در كتاب      1

   ان را بـه سـپیده دم   و خاسـتگاه  .لعـه قـرار دهنـد   آ�ان سعي مي كنند فمنيسم را از زمـان ماقبـل تـاريخ مـورد مطا               . دار�د

  .آگاهی بشر بر میگردا�د

) 1405(» شـهر بـا�وان  «ايـن �ـوع �گـاه متـأثر از كتـاب           . ـ تاريخ فمنيسم به آغاز قرن پا�زدهم ميالدي برمي گـردد          2

  .�وشته كريستينا دوپيزان است

اثري به سزايي در شكل گريي اين �ـوع �گـاه           ت) 1640ـ1680(آفرابن. ـ تاريخ فمنيسم به قرن هفدهم تعلق دارد       3

  .داشته است

مـشهورترين ديـدگاه مهـني ديـدگاه     . ـ تاريخ فمنيسم به اواخر قرن هيجدهم پس از ا�قـالب فرا�ـسه برمـي گـردد         4

خامن مري ولستون كرافت بـا  . چهارم است، ديدگاهي كه وينسنت معتقد است احتماًال جزو صحيح ترين �ظرها باشد            

شاخص ترين فردي است كه توا�سته است در اين دوران فمنيسم را مطرح ) 1792(»حقا�يت حقوق زن«�وشنت كتاب 

  .منايد
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امواجي كه با اعتدال و حالت ميا�ه آغاز، و پس از رسـيدن  . پس از ا�قالب فرا�سه فمنيسم داراي سه موج مهم بوده است        

  .  مي دهدبه اوج افراط، امروزه با رويكرد تعديلي به اهداف خويش ادامه

   

  موج اول

تأثري اصلي  ) 1792(» حقا�يت حقوق زن  «مري ولستون كرافت با �وشنت كتاب       .  شروع شد  1830موج اول در سال     

. را �وشـت    ) 1869(»ا�قيـاد ز�ـان   «پـس از وي جـان اسـتوارت ميـل بـا مهكـاري مهـسر ش                  . را بر ايـن مـوج گذاشـت       

 ويكتوريـا، ملکـه ا�گلـیس در اوج سـركوب بـه سـر مـي        �گارش اين كتاب در حـايل صـورت گرفـت كـه ز�ـان در دوره      

گـشرتش  . ،  حقوق ليربال كالسيك، زمينه اصلي بروز اين موج به مشار مي رود    مي توان گفت اساسًا ا�ديشه    . برد�د

البته در كنار هدف اصـلي،  . حقوق مد�ي و سياسي بويژه اعطاي حق رأي به ز�ان، خواسته و هدف اصلي در موج اول بود             

فرعي اي �يز وجود داشت، از مجله اين اهداف مـي تـوان بـه دسـتيابي ز�ـان بـه كـار آموزشـي، آمـوزش و كـار، هببـود                اهداف  

موقعيت ز�ان متأهل در قوا�ني، حق برابر با مردان بـراي طـالق و متاركـه قـا�و�ي و مـسائل پريامـون ويژگيهـاي جنـسي ز�ـان                        

  .اشاره كرد

با دستيابي به اين هدف دوران وقفه فعاليت فمنيست ها آغـاز شـده و               . حق رأي دست يافتند     ز�ان به    1920در دهه   

 پیـشرفت و ارتقـای    به جـز فعاليـت بـراي صـلح خـواهي، فعاليـت ديگـري �داشـتند زیـرا در ایـن دوره بـا�وان خـود مـسایل                 
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 ها باقی منا�ـد      که جمال فعالیت برای جنبش فمنیست       کیفیت شان را خود در چوکات �ظامهای ز�ا�ه خود شان پیش میربد�د           

البته رسيدن به حق رأي، تنها دليل توقف فعاليت فمنيست ها �بود، بلكه اساسًا شرايط حاكم بر آن دوران اجيـاب مـي            . بود

منود كه فمنيست ها فعاليت جدي �داشته باشند، مهچنان پيدايش جنبشهاي اقتدارگرا، از مجلـه فاشيـسم و �ازيـسم و                     

�سوز جها�ي اول و دوم، مهمرتين عواملي بود�د كه فمينـست هـا را در آن دوران مهـار كـرده و                      مهمرت از آن وقوع دو جنگ خامنا      

  .آ�ان را از فعاليت جدي بازداشتند

   

  موج دوم

و بيت فريدن بـا     ) 1949(»جنس دوم «سيمون دوبووار با �وشنت كتاب      .  آغاز مي شود   1960موج دوم فمنيسم از دهه      

از ديگــر . تــأثري اصــلي و مهــم را در بــرا�گيخنت ايــن مــوج داشــتند ) 1963(، »زن فريــب خــورده«�گــارش كتــاب 

خواجـــه «و جرمـــاين گـــريري ) 1970(»سياســـت جنـــسي«متفكـــران مهـــم در ايـــن مـــوج مـــي تـــوان بـــه كيـــت ميلـــت   

.  مــوج اول تــا حــدي توا�ــست وضــعيت ز�ــان را در رابطــه بــا برخــي از مــسائل هببــود خبــشد.اشــاره كــرد) 1970(»زن

رورش، شايستگي ز�ـان جهـت ورود بـه مـشاغل متعـدد، قـا�و�ي شـدن سـقط جـنني، پرداخـت                       گسرتش آموزش و پ   

دستمزد برابر به ز�ان، برخورداري از حقوق مد�ي برابر و گسرتش امكا�ات كنرتل مواليد از مجله �تايج مهم تالشها در موج 

دم برداشــنت در گامهــاي بعــدي  هببــود در ايــن مــسائل باعــث شــد كــه برخــي از فمنيــست هــا بــه د�بــال قــ .اول بــوده اســت
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 دسـتيابي بـه حقـوق سياسـي و     اينان معتقـد بود�ـد،  . بود» جنات زن«هدف اصلي و مهم فمنيست ها در موج دوم   . باشند

قا�و�ي برابر با مردان هنوز مسأله ز�ان را حل �كرده است، بنابراين صرف رهايي ز�ان از �ابرابريها كايف �بوده بلكه بايد ز�ـان                      

پـذير �يـست بلكـه �يـاز بـه يـك فراينـد          اما جنات ز�ان هم تنها از راه اصالحات تـدرجيي امكـان  .مردان جنات دادرا از دست  

چرا كه اساسًا از �ظـر فمنيـست هـا �ظريـه هـاي موجـود عميقـًا جـنس گـرا و غريقابـل اصـالح                          .ريشه اي و ا�قالبي است    

  .هستند

، رد كليــت »قــرارداد اجتمــاعي«و » مردســاالري« ما�نــد �قــد دا�ــش مردا�ــه، �قــد ســاختارهاي ايــدئولوژيك ريــشه دار

فمنيست .ازدواج، تاكيد بر جترد و حرفه ي اقتصادي از مجله ديدگاههاي مهم فمنيست ها در اين موج به مشار مي رود 

موهـاي  . ها در اين دوران آ�قدر به مست افراط رفتند كه حيت بر ظاهري مردا�ه در پوشش، آرايش و غريه �يز تأكيد داشـتند        

  . بود1970كوتاه، كفش بدون پاشنه، كت و شلوار زخمت و چهره بدون آرايش، تيپ ظاهري يك فمنيست زن در دهه 

  موج سوم

 در اوج خـود بـه سـر مـي       1970 و   1960فمنيسم كه در دهه     .  آغاز مي شود   1990موج سوم فمنيسم از اوايل دهه       

شـكافها و دسـته بنـدي    .  و در �تيجـه در سـرازيري احنطـاط افتـاد    برد در اواخر قرن بيستم با مـشكالت زيـادي مواجـه شـد       

، آشـكارا بـا ايـن هنـضت     1980دولتـهاي تـاچر و ريگـان در دهـه           . هاي آشكاري در درون جنبش ز�ان بوجود آمـد        

 فمنيـست هـا كـه بـه بـسياري از اهـداف              .شـد�د » ارزشـهاي خـا�وادگي   «ستيز كرده و خواستار اعاده از دست رفته         
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ايـن  .  يافته بود�د، آ�قدر به مست افراط پيش رفتند كـه حـيت هنـضت مـردان در حـال شـكل گـريي بـود        اصلي شان دست 

جنــاح مبــارز و ا�قالبــي آن   .  يــك فراينــد اعتــدال را جتربــه كنــد    1990مــسائل باعــث شــد كــه فمنيــسم در اوايــل دهــه       

  . پرداخته ا�دبه ستايش و امهيت به د�يا آوردن فرز�د و �قش مادري )از �و(كنارگذاشته شده و 

ا�ديشه هـاي برخـي از پـست مـدرهنا مهچـون ميـشل فوكـو و ژاك دريـدا در بـرا�گيخنت ايـن مـوج تـأثري بـه سـزايي داشـته                                  

ــاب       . اســت ــا �وشــنت كت ــشتني ب ــن خــامن جــني بتكــه ال ــر اي ــومي، زن خــصوصي  «عــالوه ب ــرد عم ــود  ) 1981(» م ــالش من ت

بر خالف موج دوم، فمنيست ها در اين موج بـر ظـاهر ز�ا�ـه و    . يدديدگاههاي افراطي و راديكال در موج دوم را تعديل منا       

آ�ان معتقد به احياي مادري بوده و از خا�واده فرز�د حمور و مهچنني ز�ـدگي خـصوصي            . رفتار ظريف تأكيد مي ورز�د    

  ]1[.دفاع مي كنند

 
   

 

 4-1، صص،1384 زمستان سال-حمسن رضوا�ی، جلد اول ،ویراست اولپایان جنسیت ،  - ]1[

 �گارش عبدالواحد سیدی
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   و قواعد اساسی ز�ان در اسالم حقوق

  خبش ششم

   

 حوا   اسالم در مورد بقای �سل و حفظ ظواهر و بواطن ز�دگی ا�ساهنا از مهان آغاز از روز پیدایش آدم ابوالبشر و                        

 و دوام �سل شان و جلو  خواسته است این هر دو موجود با فضیلت را با اقرتان مهدگر به فضیلت و تقوی و ادامه حیات

    ا�سا�یت قواعد و قوا�ینی را وضع کرده است که هنایت فطری بوده و با گذشت زمان   و زوال ا�قراظ �سل و افول  گیری از

.  فرض گردا�یده شده است   این   و تشکل خا�واده بر مبنای  غیر قابل تغیر است و آن عبارت از قا�ون ازدواج شرعی و ایجاد

م میکند تا از این موهبت استفاده کرده و خویشنت را با دور  پسر و دخرت جوان که به سن ازدواج رسیده باشند حک  لذا قرآن هبر

  . تسلسل و بقای �سل خویش دائمی و ابدی بساز�د تا روزیکه خداو�د خواسته باشد

 احکام شریعت   عرفی و مکتوبی که بعضی از آهنا مطابق به   در طول ساهلا و قرهنا یک سلسله قوا�ین در جوامع مسلمان

 آن است وضع گردیده است که ضرورت است این قوا�ین وقتًا فوقتًا تشخیص و آهنایی که مطابق به �ص اسالم و اکثرًا خمالف

   حفظ واز طریق مراجع حقوقی از طریق رسا�ه ها به ارشادعامه    قوی و دالیل منطقی قوی تر قرآن و احادیث �بوی با اسناد
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مثال . ن و سنت �بوی است از متون اسالمی کامال پاک و زدوده شودگذاشته شود و آن تعریفی که خمالف با آئین اسالم و �ص قرآ

 اشرتاک می منود�د که خباطر حفظ این مأمول   ز�ان در ردیف مناز گذاران در مساجد برای ادای مناز مجاعت  در صد ر اسالم

ولی بعد ها .اعت اشرتاک منایندبعدًا در مساجد جامع مقصوره های خمتص به با�وان ساخته شد تا بتوا�ند با خاطر آرام در مج

  . از این حق حمروم شد�د دیدیدیم که این �یمی از پیکره اسالم

 �گهداشته میشو�د و از حق   تا به سن پیری به خا�ه ها  اکثرًا در کشور ما روی بعضی از ملحوظات دخرتان جوان

ا رسم بر آن است که دخرتان را شوهر گرفنت که حق طبیعی و شرعی شان است جلو گیری میشود ، در بعضی جا ه

   و به امید بدست آوردن آن، آ�قدر  های بزرگ  مهریه خباطر اینکه از ارث حمروم ساخته باشند به شوهر منیدهند و یا در مقابل

 به این آرزو مندی در این است تا.  یابد    خارج گردد و یا مبرگ فنا    تا او از سن ازدواج دخرت را در خا�ه منتظر �گهمیدار�د

 توان اکثر پسر ها و خا�واده ها خارج است  حال با بر گزاری مراسم عروسی که خمارج آن از حد. مسایل رسیدگی شود 

در جامعه .  میشود   دلیل میگردد تا از تعداد ازدواجها کاسته شود که این امر باعث و منجر به فساد ها و احنرافات اخالقی �یز

 هزار   امیل با شکم گرسنه می خوابند هر روز سالن های عروسی ایکه گنجایی دو یا سهایکه هر شب به صد ها هزار ف

 دولت و دولت مردان ما جلو مهچو مسایل را که هم اقتصاد ما را �ابود میکند و هم   مفتوح میگردد و لی ما می بینیم   را دارد �فر

 عروس و داماد   خا�واده های   از �زدیکاندر سابق یک چند �فر.  گذشتۀ ماست هر گزجلو منیگیر�د  خالف عرف

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 
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ضرورت .  را که دور از مصیبت قرضداری و پریشا�ی منی باشد طی مناید   ازدواج کندجمبور است مسیر های تند و پر خم و پیچ

 �اشی ازکژروی هاو کژ فهمی های اجتماعی را گرفت ، زیرا    عوارضات  م است �ا هر چه زود تر و با جدیت جلو مهچومرب

 ما�ع از   اگر دولت.  می پسندد  سنگینی ایجاد �کند  اسالم دینی است که هر چیز را در حد وسط آن که باالی هیچ کسی

مهچو رویداد های زیان بار را �گیرد �ه تنها دیموکراسی در کشور �ابود اینکار �شود و به �امهای آزادی و دیموکراسی جلو 

  . خواهیم بود    صدها جوان خواهد شد بلکه ما مهه روزه شاهد از دست دادن

این وظیفه وزارهتای فرهنگ، ز�ان و دیوان عالی قضای کشور است تا این دروازه های جهنمی را هرچه زود تر بسته کنند 

  . زینه کمرت و توا�ایی بیشرت به این مهم بپرداز�د ه تا جوا�ان با

 جوا�ان ما را از این حق حمروم   عرف و عادات گمراه کننده  چون ازدواج از حقوق حقه جوا�ان پا به رشد است �ه باید

  . بسازد ، چه هبرت که در مهچو مواردبدامان حقوق و معیار های شرعی و ا�سان مابا�ه چنگ بز�یم

  :انا�واع حقوق ز�

النساء مبا فضَّل ا بعضهم علی   علی قوامون   الرجال«: ساخته است قرآن جمید با ارائه این آیت قیمومیت را ثابت: قیمومیت     .1

   ]1[»بعض و مبا ا�فقو ا من امواهلم
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 و دارایی    و مردان از مال  دیگر بر تری داده   بر برخی  برخی را  که خداو�د   قیم و سر پرستند و آن بدین خاطر  مردان بر ز�ان"

  ".خود خرچ میکنند

 بر حق  مشتمل  مرد را از زن متمایز ساخته و زن را مشمول آن قرار داده بعضیها در مورد این آیت که خداو�د بوسیله آن                         

  . اسالمی میدا�ند   موهوم زن و مرد در احکام  و �یز گواه آشکار بر فقدان مساوات ُکشی زن

 ـ که مصدر خنست این پندار موهوم است ـ فرما�روایی و اداره  ولی مسئله بر عکس آن است ؛ زیرا هدف از قیمومت و سر پرستی

 امور آن    است ؛ یعنی فرما�روایی و چرخا�دن  این خا�ه یا این موسسه قیم و سر پرست   فالن: مثال میگویند . کردن امور است 

  .  در عهده او است  و موسسه خا�ه

 کسی که امیر و فرما�روای موسسه یا مجاعتی   امور ، الزمه امارت و فرما�روایی است ؛ برای مثال   اداره کردن و چرخا�دن                        

  . به عهده او میباشد    امور آهنا  بر راه ا�دازی ت و �ظار بشود ، گردا�دن کار و بار

 در منازل ،    قیمومت و سر پرستی   وظیفه   به ایجاد   خداو�د   �گرش  مصدر: بد�بال روشن شدن این معنی می پرسیم                         

 به    ویژه  و ا�عامی    به عنوان خلعت   که خداو�د آ�را  آیامصدرش جایگاه عالی و بلندی است  مراکز و گروها ، چیست؟

 هم تنها   این چنین کسا�ی   و حال آ�که  واال هستند   فضیلت و مکا�ت  دارای   که در پیشگاه حق تعالی کسا�ی ارزا�ی میدهد

   حمروم ا�د؟   از آن  خداو�دی دست یافته و ز�ان   مردان به این خلعت  و هبمین خاطر مردا�ند
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 شارع به این    عبارت از اهتمام   و سرپرستی  بلکه سر چشمه قیمومت  . قضیه چنین �یست است که  البته که واضح                        

در حالیکه �ظم جامعه هم تنها .  آن ، �ظم بر قرار باشد   مربوط بدان ، در مهه احوال و اوضاع  و کلیه شئو�ات  که در جامعه  است

   که مسئولیت  و امیری  ، جز در سایه وجود فرما�روا و مسئولیت حقیقی   مسئولیت در آن است   ضوابط  حاکمیت  در گرو

  . به اوست ، معنی خنواهد داشت   مربوط   بر امور  و �ظارت گردا�دن

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

       ]2[»بگمار�د

 ادامه دهد و    مسئولیت پذیری وجود �داشته باشد مسلمًاکه آن خا�واده منیتوا�د حبیات خود  اگر در خا�واده روح                        

 خا�واده و از هر   یک �گاه خمتصر ا�داخته شود این �ظام ازاگربه متام شئون ز�دگی . دچار صد ها مشکل میگردد

  عضو آن گرفته تا به عالی ترین �ظام مدیریتی در جامعه که رئیس جامعه میباشد سیران دارد و این بدین معنی �یست که حاکم

خورد و کوچک در قدمه های  �یرو های   مالک الرقاب متام شئون و مایملک مردم باشد بلکه این تنظیم دهنده و موثریت خبشنده

 افراد بزرگرت ها   بعدی است که باعث �ظم جامعه شده از اختالل میکاهد و جلو گیری میکند ، مهچنان است در خا�واده

 تشخیص دهند لذا طبیعتًا بدون   با الی کوچکرت ها از آن مورد قیمومت دار�د که آهنا بزرگرت ا�د و میتوا�ند خوب و بد را هبرت

گفته باشد میتوا�ند از کوچکرت ها قیمومت و حفاظت منایند و این بدان معنی �یست که کوچکرت ها خوار و حقیر آ�که کسی 

در مباحث گذشته �یز صراحًا ذکر کردیم که . باشند و این خباطر این است تاآهنا در لفافه �ظام خا�واده گی حمفوظ مبا�ند



 60

است که هر گز مردان بدان منیتوا�ند برسند ، مثال زیبایی ، طراوت و خداو�د برای ز�ان شاخصه های را به ودیعه هناده 

 ز�ان با ا�گیزش این زیبایی    در هر حال توجه بر ا�گیز است در حالیکه در مردان چنین صفتی سراغ منیشود لذا   زن شادابی

کار در کار خا�ه ها و (ن در بیرون از خا�ه  با�وا  کار  ها زیاده تر در معرض خطر قرار میگیر�د که ما بعضی از آهنا را در مباحث

به حبث کشیدیم و �تیجه آ�را در اروپای صنعتی و ماشینی که منجر به ایجاد اعالمیه جها�ی حقوق بشر شد )مراکز عمومی

 اسالم و احکام قرآ�ی هر گز خواهان آن �یست که خباطر هتیه مایحتاج ز�دگی آبر و حیثیت ووقار یک. مبالحظه رسا�یدیم 

امیری در خا�ه این را منی رسا�د که هرچه امیر خا�ه .زن طعمه کسی شود که زن در خارج از منزل باو یکجای کار میکند

 میباشد و خا�ه بی سر و بی سر پوش حتمًا حمکوم به  خواست مهان شود ، بلکه خباطر سامان دادن �ظم ز�دگی در آن خا�ه

  .زوال و فناست 

.  صریح قرآن بشدت تناقض و تضاد دارد    �صوص  از این آیه ، با بسیاری از   بر ز�ان  مردان   ذاتی   فضیلت شت لذا بردا                        

 آهنا موجود   و تفاوتی هم که در درجات  با هم مساوات دار�د  در میزان قرب خبدا   که مردان و ز�ان  خداو�د متعال مقرر می دارد

  .  اجنام میدهند  که خباطر خداو�د  باشد ، منوط به تفاوت اعمال �یکی است

  :خداو�د میفرماید

   ]3[ } من بعٍض  ا�ی ال اضیع عمل عامل منکم من َذَکٍر او ُا�ثی ا بعضکم  رهبم فاستجاب هلم{
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 برخی از    تباه خنواهم ساخت  و خواه زن  که من عمل هیچ صاحب عملی را ، خواه مرد  د پاسخ دا  پس پروردگار شان«

  .»مشا از برخی دیگر�د

  :و می فرماید

   ]4[}من عمل صاحلًا من َذَکٍر او ا�ثی ا و هو مؤمن فلنحیینه حیاة طیبًة و لنجزینهم اجرهم باحسِن ما کا�و یعملون{

 و در    می خبشیم  مؤمن باشند آ�ان را ز�دگی پاکیزه  و حال آ�که  یا زن  خواه مرد باشند  کار �یک اجنام دهند و کسا�یکه« 

م  آ�ا�را پاداش  آ�چه اجنام داده ا�د  مقابل هبرتین دهی  » می 

 که ذکر دوباره آن باعث اتالف    ارائه کرده ایم  در فصول قبلی مطالب زیادی  و شکومهندی مقام زن در مورد بلندی   ما در

البته یک �کته قابل یاد آوری هست که در دستگاه .وقت خوا�ندگان عزیز میشود که از تکرار دوباره آن صرف �ظر کردیم

 هم شبه هستند یک امر اعتباری  د ، اینکه ا�ساهنا باخلقت خداو�دی هیچ موجودی با موجود دیگر شباهتهای هبم منی رسا�ن

   تساوی �ه تشابه(  با تفریق آفریده است در بین زن و مرد هم این فرق وجود دارد که در حبث  هست و ر�ه مهه چیز را خداو�د

  ).مراجعه شود

 است ،   و اداره امور  مبعنی حفاظت ه از آن خرب داد   در قرآن  که سر پرستی و قیمومتی که خداو�د لذا به این �تیجه میرسیم

   حق �ظارت از آن اوست   �فقه میدهد  زیرا قا�ون جها�ی �یز حکم میکند کسی که.  و زور گویی  �ه مبعنی سلطه گری
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  : ارث     .2

طرح میشود ،  مرد و زن م   آن در بین  و ضرورت  وجود مساوات ارث  اعتقاداتی که حبث بر ا�گیز بوده است از مجله دیرینه ترین

  : خداو�د می فرماید  . است   در اسالم   زن و مرد   سهم االرث مسئله

   ]5[} یوصیکم اُ فی اوالدکم للذََّکِر مثل حظ اال�ثیین{

  .» سهم االرث دارد   که پسر دو برابر دخرت شما توصیه میکند ب خداو�د در مورد فرز�دان تان«

 از حقیقت مساوات بین ارث زن و   اشتباه و فرو گذاشت بزرگ قرآن   گران  مفاد این آیه که �زد ا�تقاد ما به حقیقت                         

 و معنی   و تناقضی �دارد  تضاد قعی هیچ وا  و روشن میکنیم که این آیه با اصل مساوات  شده است ؛ می پردازیم مرد پنداشته

 را یک قا�ون عمومی و }للذَّکِر مثُل اال�ثیین{: آیۀ   دالالن این ا�تقاد. اشتباه بزرگ در شناخت آیه مذبور است .آ�را تیره منیکند 

 �ه  در این آیه آمده است عوام فریب حکمی که   و بسیاری از مردمان  و حتی خبیال آهنا   تلقی میکنند  در کلیه احکام ارث  جاری

 و به �سبت مهۀ   که اسالم آ�را در کلیه اوضاع و احوال   مطلق اجتماعی است تنها مربوط به احکام ارث ، بلکه مبثابه یک قا�ون

 این در حالیست که این آیه در مورد ارث فرز�دان �ازل شده است و �ه غیر   . و مشکالت مورد توجه قرار خواهد داد  قضایا

 و    و مرد یکسان است   که در اکثر آهنا هم ارث زن  و اما وارثان دیگر میت ، اعم از زن و مرد ، احکام دیگری دار�د. ن ایشا

  : این هم چند مثال 
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 از پدر و مادر    سهم االرث هریک   و تعدادی فرز�د از خود جبای گذاشت ، در این صورت  فرد متوفی پدر و مادر  هرگاه          ·

  .بودن)زن و مرد( بدون در �ظر داشات  شش از ترکه استیک به �سبت

   ]6[}و البویه لکلَّ واحد منهما السدس{

  » ثابت است  االرث  شش یک سهم  از آهنا   برای هریک   مّیت و برای پدر و مادر«

 که آهنا را حجب کند،    و وارثی وجود �داشت   از خود جبای گذاشت  هرگاه مّیت یک برادر مادری یا یک خواهر مادری          ·

   بدون آ�که در بین آهنا فرق باشد    میباشد  و خواهر شش یک  برادر   از این  هریک در این صورت سهم االرث

 دو �فر یا بیشرت ، از خود جبای    خواهر مادری  از آن و تعداد ی  باالتر  �فر یا دو  برادر مادری   تعدادی  هر گاه میت          ·

یعنی سه یک حصه می بر�د، البته بدون متایز جنسیت ( باهم یک به �سبت سه سهم دار�د   گذاشت ، برادران و خواهران

  ]7[} الثلث  شرکاء فی  فهم فان کا�و ا اکثر من ذالک{)

  ». در ثلث ترکه شریک هستند  بود�د   از یکنفر بیشرت اگر برادر و خواهر مادری«

 و شوهرش یک چهارم ترکه را دارد ،   از خود جبای گذاشت ، دخرتش �صف ترکه   شوهر و یک دخرت  زن متوفی هرگاه          ·

  . سهم االرث دارد   دو برابر شوهر زن عنی در اینجا دخرتی
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 سهم االرث    یک بر هشت و دو دخرت دو بر سه   و یک برادر تنی داشته باشد ، مهسرش  و دو دخرت هرگاه مّیت یک زن          ·

 هر یک از دو دخرت از بدین ترتیب.  می باشد   عموی دو دخرت  برای برادر تنی مّیت یعنی  و هر ا�دازه باقی ما�د دار�د

�ظام حقوقی میراث یکی از �ظامهای قاعده مند اسالم است که هیچ قا�ون مد�ی قادر . عمویش بیشرت سهم االرث دارد 

 اسالم که  یک چیزی را که باید در �ظام حقوقی. �ظام حقوقی اسالم یعنی میراث برابر باشد  �یست با رسالت و قا�ومنندی این

  است در �ظر گرفت این است که در هیچ صورت و حتت هیچنوع شرایطی �ظامندی حقوقی و قا�و�ی   منشاء آن از قرآن

 غربی در گیر و دار   اسالم هرگز آرزو �دارد زن مسلمان مها�ند زن. تغیر پذیر �یست  اسالم مها�ند ادیان دیگر

 برای ز�ا�ی که در خارج از منزل کار  هر چیزش را گم کند حتی خا�ه و فرز�دا�ش را لذا اسالم   مراکز صنایع  بازار و

باوجود اینهم در صورت . در بیرون �دارد  میکنند مهان حقوقی را قایل هست که بیک با�وی که در خا�ه میباشد و کاری

 ممنوع و   را از او  خارج از منزل   که وظایف و شغلهای   برایش حمقق ساخته ، بدین معنی �یست  اولویتها  منحنی طبعیت زن از

این و ظیفه باید به ترتیبی .  مهچون مرد ، مهواره باز است    و اعمال خمتلف برای زن   وظایف  بلکه درهای. حرام مناید 

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

 با هم یکسان  وارث ، در ارث   ، دیگر مردان و ز�ان  که بگذریم  مزبور   با واقعیت  از این حاالت مشخص و مرتبط

    زن و دفاع از حقوق  و آزاد سازی  در زمینه گرامیداشت  باید ارزش و گرامی داشت زن در �ظام حقوقی اسالم.ا�د 

 �یز جهت    و در صورت لزوم  و ویژه گیهای ز�ا�گی اش که ما قبال به آن اشارات روشن داشتیم ، �ادیده میگیر�د
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 واز    را دستاویز قرار میدهند ؛ این از یک سو   و عدم آگاهی  ، به سادگی تظاهر به جهل   این �ادیده گیری  تداوم

 قلمرو    �یز چشم پوشی میکنند ؛ بد خبتی و شقاوتی که زیر   غربی   در جوامع    از بد خبتی و سیه روزی زن سوی دیگر

 و او را شدیدًا وا   بند آمده ت ، استثمار و بردگی در قید اسار  که در البالی آن زن   است  ای بوجود آمده  ظاملا�ه  قوا�ین

    باشد یا خیر ، به تنگرتین راه ها برود ؛ اگر چه �یز الزم باشد  به لقمه �ا�ی خواه شرافتمندا�ه  که جهت دستیابی داشته

را در شقاوت ا�داخته  که زن   ، قوا�ین و �ظامهای غرب  اینان از جنایات. که ویژگی زن بود�ش را در این راه قربا�ی کند 

  . غرب را بستایند   تا بدین وسیله ا�د که ما مثاهلای ز�ده و تاریخی ای در زمینه ابراز داشته ایم چشم پوشی می کنند

 زن را �ادیده می    خصایص ز�ا�گی   و حفظ  و کرامت  در ضما�ت آزادی  در مقابل ، ارزش شریعت اسالمی  اینان                  

  ]8[. دهند   آن ادامه   و کاسنت از ارزش  از اسالم   کورکورا�ه   ا�تقاد ابابه تا بی حم گیر�د

  : مهسر �شوز و �ا فرما�ی     .3

  : طرح و صورت و اشکال

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

 رضایت   زن از قلمرو  در �ظر گرفته است ؛ به این معنی که هرگاه   مهسر ، چندین راه را  مشکل �ا فرما�ی   رفع برای

  :ازد  طرف س  این مشکل را بر   و گام بگام   تدریجی  با سه راه حل   می توا�د  خارج شد  شوهرش
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  . ا�درز دهد  از سر لطف و حمبت مهسرش را          ·

  .در بسرت خواب از او جدا شود          ·

 ، به عنوان 21فصل اول ، ص (  معذب باشد به   �ه زجر دهنده و  مهسرش را تنبه بد�ی کند که البته این تنبه بیشرت بیم آور باشد          ·

  .)حل اختالفات مراجعه شود

  : یچند مهسر     .4

 آ�را دست    وبه اصطالح حقوقی اش   قشری زن  اسالم و مدافعان   علیه  جو سازان   که  است   مسایلی   از بارزترین  این قضیه �یز

 ر�ج   با مرد ،  زن از مشکل عدم مساوات  در جوامع اسالمی   از اینکه  بزرگی است   و به زعم آ�ان این شاخص  آویز قرار داده

  .ورت واقعی قضیه چگو�ه است ص حال ببینیم. میربد 

  :مصاحل و �قش قا�ون منحنی اولویتها

 و هر    یکدیگر   مهیشه الزم و ملزوم  و مصاحل و مفاسد   مصاحل ا�ساهناست   بر مقتضیات  اسالمی   مدار احکام پیداست که

  .  به حلاظ بزرگی و امهیت ترتیب دارد   از آهنا کدام
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 از امهیت بزرگرتی بر خوردار    و مال  در مقایسه با مصلحت �سل  که مصلحت حیات وجه شود به این �کته بایست ت                        

 و    حاجیات  از  مبراتب سود مند تر  بر آهنا مبتنی است   که مصلحت حیات ، عقل و مال  است و مهچنین آن ضروریاتی

  .  که الزمه مهین مصاحل هستند حتسیناتی است

 و   �اکامیها   به لذایذ ز�دگی دست �یابد ، مگر اینکه آن لذایذ به   که ا�سان در این د�یا  بود ه است  بر این مشیت اهلی                         

 و    مصاحل ز�دگی  اصلی جوهر   میزان  که  چنین اراده کرده است  اهلی   ذات اقدس  و مهچنین   باشد  در آمیخته مرارهتا

 قوا�ین و شریعتها قرار    مصاحل ا�سا�ی را بر تر برای حرکت   صورت منیشود  اینپس در .  به آن متفاوت باشد شدت �یاز ا�ساهنا

  داد؟

 و    بداهنا  و آهنا را ، بر طبق امهیت و �یاز  توجه کرده  ز�دگی ا�ساهنا  به مصاحل و مفاسد  که خداو�د   راهش این است                        

این .  �فوذ و رخنه میکند ، رده بندی کرده است  ن دو به دیگری از آ  از یکی   و �واقصی که   شوایب شدت و ضعف آمیزه

  .�ام دارد »  اولویتها قا�ون منحنی«  که در اسالم ، چیزیست

   از این رو هرگاه.  احکام شرعی ، به ایفای �قش می پردازد    مهین قاعدۀ منحنی اولویتها در عرصۀ اجرای عمده                        

 از    در تضاد بود ، بایستی خباطر �گهداری  در سطح ضروریات  اجیات با مصلحتی مشروع در سطح ح مصلحتی مشروع

  .مصلحت ضروری ، از مصلحت حاجی گذشت
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 مسئولیت تشکیل خا�واده و   و آن عبارت از بقای �سل و حتمیل کردن   هبمه واضح است که ازدواج یک مصلحت ضروری                        

 شد و از مهه مهمرت این که   که جا�شین او خواهد  با توجه از �سل پیشین به �سل آینده   دیگر  ا پارۀ از �ساهنا ب   پارۀ گره زدن

 مراتب شدت متایالت جنسی خویش راارضا میدار�د که باعث عشق و    هر دو طرف چه زن باشد چه مرد  توسط ازدواج

و این توافق و تطابق . �ه پیش میرو�د ز�دگی صادقا  خبشش و بزرگی شخصیت هردو شده بسوی ثبات و استقامتهای

 عشق و حمبت و صمیمیت میسازد که مهۀ �ا بساما�یهای ز�دگی را  چنان روحیه اخالقی هر دو طرف متعاقد را سر شار از

 خود اکثرًا ز�ان.  بیک مهسر اکتفا کند   که مرد منیتوا�د  بعضی اوقات این بازی طوری ادامه می یابد. در کنار هم فراموش میکنند 

  مریضی ها. دارای مزاج سرد بوده و آرزو �دار�د تا مهیشه و بال استثنا جواب خواسته هاو متایالت جنسی مرد را داده بتوا�د 

 به متایالت جنسی شوهران شان پاسخ مثبت  قاعدگی و بچه دار شدن حظا�ت فرز�دان از مجله عواملی ا�د که ز�ان منیتوا�ند

 جنگها ، مسافرهتا    از اثر  که تعداد مردان �سبت به ز�ان  اری از �ظر سنجی ها �شان میدهداز طرف دیگر مش.ارائه کنند 

 اگر تعدد زوجات صورت �گیرد یک تعداد زیادی از ز�ان بدون   و مهاجرهتا �ظر به ز�ان کمرت است لذا در چنین حاالت �یز

  .شوهر باقی میما�ند 

در �ظر میگیرد که، به احتمال زیاد ، اوضاع و عواملی در کار باشند که بر اثر آهنا مردان  اما شریعت اسالمی این را                         

    و چنین عواملی در مردان  وجود دار�د   که این عوامل در اکثر اوقات  و کسی در این تردید �دارد   به یک مهسر اکتفا کنند �توا�ند

ا�ساهنا واجب اخلطا است و این .ر های اسالمی، بیشرت بنظر میرسد در مردان کشو  در مقایسه باوجود آهنا  کشور های غربی
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 به فواحش روی آور�د به   در جامعه مسلمان قبل از اینکه اینگو�ه مردان.  �ظر به ز�ان در مردان زیاده تر بنظر میرسد  خطا

 با ایجاب و  هم ما�ند ازدواج قبلی قابل یاد آوری هست این است که این ازدواج   حکم ازدواج دیگر تن در میدهد و �کته ای که

  .  میشود   عقد  قبول طرفین هر چند ظاهری و فرمایشی هم باشد

 تقوا و   مردی در آمد با جامۀ سفید خبا�ه شوهر می رود و این بدان معنی است که  در جامعه ما زما�یکه زن در عقد �کاح                        

    تیار کرده است  زو میکند که با مهین لباسی که خبا�ه شوهر رفته و کا�ون خا�واده افغا�ستا�ی حبدی است که چنان آر  فضیلت زن

 پیراهن عروسی اش است پیچیده شده  صرف در صورتی میتوا�د این خا�ه را بطور دائم ترک مناید که با کفن سفید که مهر�گ

 و بردباری در    و دلیری در �ا بساما�ی ها و حتمل ما میباشد ، زن افغان آ�قدر که شهامت باشد و این از خصوصیات زن در جامعه

زن افغا�ستا�ی هر گز .  پاک و بی غش هستند    خا�واده   و مصیبت های بزرگ را دارد هبمان ا�دازه در قداست  جنگها

نین قسمیکه زن در سایر کشور های اسالمی چ( قابل پذیرش �یست چرا که مردا�ه است   �گفته است که قوا�ین مملکت برای او

 مسلما�ان   مردا�ه ای در جامعه ادعا های را دار�د و خمصوصًا جنبش های ز�ان اکثرًا این مسایل را دامن میز�ند که گویا قوا�ین

 مد�ی   خوش آیند �یست اما در بعضی حاالت �ا گزیر�د قوا�ین شرعی و   مکرر باوجودیکه  هبمه حال ازدواج)حکمرا�ی میکند

 امتیاز ازواج متعدد داده �شود جامعه   با قدرت کامله خود میدا�د که اگر اجازه و ا خداو�د متعال زیر  ما آ�را پذیرفته است

    بیش از یک ازدواج جماز �یست اما ما می بینیم که مردان و ز�ان بطرف فساد و تباهی و بی حیایی پیش میرود ، قسمیکه در غرب
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 غرق هستند که از ازدواج و تشکیل خا�واده که خمارج و درد سر  یغربی تا کدام سرحد در اباحت وعیاشی های مداوم بقسم

  . گذشته ا�د  های دائمی و حمدودیت های قا�و�ی را برایشان تنفیذو ایجاد میکند،

 و   منیت ، �فقه   راجع به  در بین مهسر سابقه و جدیدش  اسالمی مناید ولی زما�یکه مردی میخواهد ازدواج مکرر 

 مهسر ثا�ی را به اشخاصی که فاقد شرایط فوق باشد  در غیر این صورت اسالم. می مناید  کامل را مراعاترفتارقا�ون عدالت 

  . جواز منیدهد

 یعنی ، از راه    مهسرداری   به ضوابط  بدون التزام   که مرد   که مهتای دومی  در اسالم از آجناست  این مقررات ازدواج                        

 شرعی به عقد ازدواجش در آمده ،   که به اساس ضوابط مهسر داری  ل میکند ، در مقایسه با مهسر دومی ز�ا به او متای  ارتکاب

 یعنی ، مهسر    تصمیم دوم   اولویتها پس در این حالت قاعده منحنی.  و مصاحل را بر باد میدهد   بیشرت فساد به بار می آورد

  .  مردود می مشارد   ا بطرف اباحه و فساد می کشا�د و تصمیم خنست را که وی ر گزینی شرعی را اجازه میدهد

 و    زن بگیرد   با هر تعداد که خود میخواهد   غرب قسمی که بار ها تکرار شده است مرد میتوا�د  اما بر اساس قا�ون                        

ر ترازوی عدالت و اعتقادات مذهبی  زیرا کدام پا بندی ای د  منی بیند  مهسر داری ملزم   هبیچیک از ضوابط  در این راستا خود را

   که در این راستا مرد مکلفیت دارد جواز داده شده است   تا چهار مهسر  واما در قوا�ین اسالم. در غرب اکثرًا وجود �دارد 

واین کار گرچند ظاهرًا به مزاق گروه های دفاع . مهسران خود را بوجه عادال�ه در �ظر داشته باشد  مبیت ، �فقه و مسکن
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حشی گری جنسی ای " هر گز و از حقوق زن برابر �یست اما در این قوا�ین اهلی حکمتی بزرگی هنفته است و آن اینکه

  . و ادارات و دا�شگاها ی امریکایی بیداد میکند وجود منیداشته باشد در سطوح خمتلف و هم اماکن" که

 بذات اقدس اهلی قرار داده  آ�را وسیله �زدیکی.  و   منوده  مهوار  بسوی آ�را مباح دا�سته ، راه   اسالم فر آیند ازدواج را                        

 و در    میگردا�د  از تضمینات اخالقی مرد ، چند مهسری را �یز برایش مباح و حالل  اسالم در صورت حصول اطمینان. است 

  . مما�عت بعمل می آورد    ازضما�ت اخالقی از چند مهسری  صورت عدم اطمینان

 و از هر سو زبان   را بر ا�گیخته  دود غلیظی  و آموزه های اسالم   در اطراف تعالیم  شگفت آ�که ، جهان غرب                        

    خود جهان غرب ، روابط جنسی از مهه عجیب تر اینکه.  منوده است   را بسوی آهنا دراز ا�تقادو فتنه ا�گیزی و اغتشاش

    در میان  غلت زدن که:  �یز باید گفت  در ارتباط با چند مهسری.  بنا هناده است   کی وحشتنا  هرج و مرج   بر پایۀ خویش را

 که بعد از ترور شوهرش به توسط جکروبی   ا�بوهی از ز�ان عریان چه چیزی قابل فهم است ؟ ژاکلین مهسر جان اف کندی فقید

 شوهر دومش بین دوصد الی سه صد تن   است کهو اسوالد،باا �اسس یکی از سرمایه دار ترین مرد جهان ازدواج کرد مدعی

 موجود میباشدولی   های �ظیر عیاش خا�ه او�اسس زیاد ومهچنان در خا�ه های مستمندان اروپایی عیاش خا�ه. رفیقه داشت

قه  در هر دقی   غرق است و کلپ های شبا�ه و روزا�ه   اروپا خودش در بین فساد و فحاشی تا بگلو جای حتیر در اینجاست که

 عیش    مردم و مدعویین را به شاد کامی دعوت کنند و به این مراکز و  بصد ها رقاصۀ عریان را به منایش می گذارد تا بتوا�ند
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خا�ه ها هیچ �وع ایرادی گرفته منیشود و بلکه آ�را جزء از اخالق مدرن تلقی میکنندو حتی پیشوایان مذهبی اروپا در چنین 

  ).مهجنس بازی(ا�د بلکه آ�را منحیث یک ضرورت در دیموکراسی مشروع �یز ساخته ا�د  مسکوت ما�ده   موارد �ه تنها

  :امروز بعضیها میگویند)  به عنوان طالق راه مصلحت آمیز مراجعه شود26تا24در این مورد در صفحات ( : طالق      .5

 زن و    مساوات در بین  در چنین خا�واده ای او در اختیار مرد باشد ، کجا میتوان   برای بقای درخا�واده ایکه تصمیم گیری

   در روابط موجود بین زن و مرد  را مشاهده کرد؟اینان با مهچو سواالت پروردگار شان را متهم می ساز�د به اینکه  مرد

  . و آهنم به دلیل اینکه طالق را در اختیار مرد قرار داده است   از مرد طرفداری میکند در سایه ز�دگی ز�ا شویی

 می دهندولی فراموش کرده ا�د و یا �دا�سته ا�د که خداو�د    مورد توجه قرار  خدا را از مرد در مسئله طالق ن آقایان طرفداریای

اگر این آقایون در مورد فرامین خداو�د در .  مردان واگذار شده است    مهریه و ا�فاق ز�ان چه اهتمامی را برای در مورد

بطور .  میباشد  د تعالیم و قا�ومنندیهای که در قرآن وجود دارد پاسخگوی هر �وع مشکل شانقرآن اطالعات کافی داشته باشن

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

 از سخن خود بر گردد پیش از   رام کند ، و آ�گاه خبواهد زن خود را ح  اظهار  صیغۀ اگر کسی با به زبان آوردن« :است

پیش از آ�که متاس ] یعنی به آزاد کردن برده توا�ایی �داشته باشد [و هر که �یابد ...  باید برده ای آزاد کند   و جمامعت متاس

   در میان ((  ]9[»... دهد  باید شصت مسکین را طعان   پی درپی روزه بگیرد ، و باز اگر �توا�د   باید دو ماه  حاصل کند

یعنی چنان که مادر من » ا�ت علی کظهر امی« :  طالق میگفتند    زیر   آوردن صیغه   ز�ان را به زبان   رسم بود که  از قدیم  اعراب
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 صیغه    بر زبان آوردن اگر مردی زن خود را با. می �امید�د" اظهار" چنا�ی ، و این صیغه را   ز از این پس تو �ی  بر من حرام است

 که خا�ه شوهر خود را  اما زن آزاد �بود.  �سبت به او �داشت    طالق میگفت ، دیگر هیچگو�ه وظیفۀ ز�ا شویی اظهار

سوره « کرد   منسوخ   �بود  که برای ز�ان عادال�ه  ام طالق مشرکین رااسالم این �ظ.  یا به مهسری مرد دیگری در آید   ترک کند

 برای طالق پیش پای مردان می گذارد که آهنا هرگز به   در اینجا متوجه میشویم که اسالم شیوه های را.)) 2جمادله ، آیه 

 پی هم بدون ا�قطاع روزه گرفنت یا آسا�ی قادر �یستند یا خنواهند شد که بدون جموز به این عمل دست بز�ند ، چرا که دو ماه

کار دشواری بود با آن اقتصاد ضعیف که اعراب در بدو اسالم ]10[...شصت گرسنه را در یک وقت طعام دادن و یا 

ا از طالقهای بدون جهت و �ا موجه جلو گیری شود و مهچنان است حکم رجم ز�ان در اسالم که  ت  داشتند و این خباطر آن بود

 حاضر بیاورد که اینکار ابدًا امکان پذیر منی باشد ،  باید شخصی که به ز�ی اهتام می بندد که ز�ا داده است باید چهار شاهد

شود هیچوقتی در مالء عام اجنام منی پذیرد و اگر چنین  فاحش ترین عمل �نگین برای ز�ان حمسوب می چرا که عمل ز�ا که

فعلی شنیع اجنام پذیرد در جاه های خمفی و دور از ا�ظار خواهد بود لذا امکان آورده شدن چهار �فر شاهد که حتی مقاربت را 

 این   خبشیدن به زنرا به وضاحت دیده باشد هیچ امکان �داشته و حتی �ا ممکن می باشد که اسالم خباطر کرامت) عمل ز�ا(

  . افواهات بیهوده و هبتان قرار �گیرد  در مورد ز�ا تعین کرده است تا آبرو و حیثیت ز�ان و هم مردان دستخوش قا�ون سخت را
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  که �ظام  در ز�دگی ز�ا شویی بر آید ، در �تیجه خواهد دید   از زن و مرد   مصدیق طرفداری اسالم  در جستجوی   هرکه                        

 که مظهر   از مشاهدۀ طالق مشاهده آن هیچگاه.  از زن است    اسالم  طرفداری  برای   مصداق برجسته  و مهریه �فقه

   .  به مشار می آمده مشکل تر بنظر منی رسد و این بر عالوه آن است که در باال تذکراتی از سوره جمادله داشتیم  طرفداری از مرد

 داردو در صورت مالحظه و دقت متوجه    ارتباط مستقیم و تنگاتنگ  با مسئله �فقه و مهریه  ند طالق در اسالم فر ای                        

  . میباشد    سر چشمه ریز ترین معا�ی مساوات در میان زوجین  میشویم که این ارتباط تنگاتنگ

 زن و   ی که باعث ثبات در �ظام اخالقی طالق در اسالم و پیشنهادجای گزینی آن با سایر قا�ومنندیها  به �ظام ما در مبحث آینده

 و �فقه و هریه از سوی دیگر ، به رابتۀ    یعنی ، طالق از سویی  این دو مسئله این ارتباط در بین .  شوهر میگردد می پردازیم

  .دو کفۀ ترازو میما�د

    از زن صورت گرفته آهنا طرفداری در   که به تعبیر اهتام گران  در میان �فقه و مهریه   که به رابطۀ دقیق  وقت آ�ست اینک

  . مرد طرفداری شکل گرفته ، �گاهی داشته باشیم   به �فع باطالقی که در آن

 به توافق برسند که   تا زن و مردی   این گردیده است  اگر در رابطه ز�دگی و اینکه کدام معیار ها باعث                          

 قرار کنند    برای تشکیل خا�واده و سایر معیار های ز�دگی بر  ستحکم دائمی م  ز�دگی مشرتکی را آغاز منایند و یک پیو�د

    هر دو زوج  طالق و جدایی منجر شود در این صورت  اگر خالت طوری باشد که این هبشت �از�ین خا�واده به جهنم سوزان
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های آرزو و امید های خود را  خسارت می بینند ، هر دو کاخ    هر دو در این مصیبت عظیم یک جا و یک ا�دازه  مرد و زن

 �یست که که    مرمت کرد ، حال در چنین �وارد حال و هوا سر این  واژگون و ختریب شده می بینند که به هیچ قیمت منیشود آ�را

�ند  �توا  حال و هوا ا�ساهنا   حرف بر سر خراب شدن این کا�ون دلپذیر است و برای اینکه در چنین زیاد زیان دیده است و که کمرت

 فسخ این عقد بر قرار شده است تا طرفین بتوا�ند در هوای آن گم   قرار دادی در مورد  شکسته کامل ببینند تعین خود را

 پرداخته این هبر دو  کردگی خود را کم تر حس کنند ، لذا دین اسالم به پیروان خود قسمیکه در فصل اول در حبث طالق به آن

 رفتار منایند و مردان را موکدًا   تی که میخواهند از هم جدا شو�د به شفقت و مداراطرف گوشزد کرده است که در حلظا

    از �فقه مستفید و متام امکا�ات خوشی او را الی  او را   مهسر مطلقه اش سپری �شده است  مؤظف میسازد تا زما�یکه عدت

 عطیه کرده  هبرت بپردازد و چیز های را که به اومهبسرت شدن رابه او حمیا بسازد و آن مهری که بگردن مرد است باو به وجه 

است آن را از �زدش مصادره �نماید و �گذارد ائ از اوالد های که مادرش حضا�ت او را بر عهده دارد دور شود ، این در حالی 

ی در خا�ه  آماده میساز�د و اگر زن از شوهر حامله باشد الی رفع حاملگ   خود را به جدایی  صورت میگیرد که زن و مرد

شوهر قبلی اش مهمان است و هیچکس حق �دارد باو بر خورد �ا شایست داشته باشد ، این مهه برای آن است که در این مدت 

 فردای خود مشخص بساز�د ، هر گاه قرار بر این باشد   ساختمان ز�دگی زن و مرد هر دو عاقال�ه راه خود شان را در باره

 طالق را رجعن دهند آهنم در فق   با یک حالت خوشرویی از مهدگر جدا میشو�د و اگر  که آهنابکلی از هم جدا شو�د

  . اسالمی اصول و اسلوبی دارد که خارج از موضوع حبق ما میباشد
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  آ�گاه بر خود الزم میدا�یم که به  بیان کوتاهی داریم   خالصه اینکه راجع به �ظام طالق که جزو تشریعات اهلی است                        

  .پیشنهاد دیگران گوش بسپاریم 

 و شوهر اجنام میگیرد ، این  اول طالقی که برابر اراده زن:  بر دو قسم است    هستند   بآن مواجه  طالقی که زوجین                        

 بر   ه و در چنین طالقی اشکال وجود �دارد ؛ دوم طالقی ک   صورت می گیرد »اراده مسرتک «   کا�ال  مهان طالقی است که از

    که در آن ضرورت �صب ترازو ی عدالت  این مهان طالقی است.  اجنام می گیرد    و بر خمالفت ارادۀ دیگر طبق یک اراده

  .در بین طرفین قابل مالحظه است 

ت  یا تنها به اراده شوهر صورت میگیرد و زن بدان رغب   مهین طالقی که به اثر اراده یک شخص صورت میگیرد                        

  . که مرد بدان متایل منیداشته باشد    و یا تنها به ارادۀ زن صورت میگیرد  �شان منیدهد

 و چیزی   برای زن باشد   مشروط بر اینکه کلیه مهریه  و قابل اجرا و وقوع میدا�د ؛   طالق را مشروع  در حال اول خداو�د                        

 می سازد ، �یز   مقدار آ�را معین که قاضی)ضد عقدی(» حق املتعه«رای وی و عالوه بر آن ب. از آن عاید طالق دهنده �گردد

  . ادامه داشته باشد  عده  از طرف مرد تازمان اقتضای  و �فقۀ زن .در �ظر گرفته میشود

ین اراده زن را  که موجبات ا  می گیرد ، بر قاضی واجب است  اجنام  به اراده زن  که طالق تنها   دوم   امادر حالت                        

   بوسیله راه حلهای ممکن مشکل بنظر میرسد   و بر طرف کردن آن  از طرف مرد بود  حتقیق کند ، چنا�چه ارادۀ آن ظلم و �ا فرما�ی
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    و حقوق کامل خود را از دست  چیزی از مهریه   حتصیل کند ، بی آ�که   قاضی �اگزیر باید میل زن به طالق را در چنین شرایطی

 با مرد    یا بروز رابطه عاطفی  از شوهر   یا بیزاری درو�ی  خباطر حالت عصبی   به طالق اما اگر میل و رغبت زنو . دهد 

 پس از   �اشی �بود ، قاضی میتوا�د   حقوق مهسرش   ادای  تقصیر او در  و از   بود ، یعنی شوهر در آن دخالت �داشت  دیگر

 شوهر میتوا�د کل مهریه و یا  لیکن در چنین شرایطی.  را پاسخ مثبت دهد   به این طالق خواسته زن بدست آوردن رضایت زوج

 حیات   و یا در صورتی که در قید  طالق خود آ�را به شوهرمی خبشد ، برای خود �گهدارد   از آن را که زن در برابر جزئی

  .�امگذاری شده است» خلع« به  فقه در    مسئله این.  پرداخت کرده ، برای خود باز پس گیرد   به زن ز�اشویی مهریه را

 از زوج دریافت دارد ، در این    بطور مستقیم ، یعنی بدون اطالع دادگاه   حق خود را در طالق  خبواهد  اگر زن                        

 در   در پیش گیرد ؛ به این صورت که  عقد ازدواج خود ، راه مشروع و علنی آ�را   از مهان روز اول  خواهد توا�ست  صورت

 بنا بر این اگر شوهر در برابر آن موافقت   . که باید عصمت �کاخش در دست خودش باشد   شرط کند  اثنای عقد با شوهرش

 از حق طالق استفاده مناید ؛ البته مشروط بر   بدون واسطه گری دادگاه کرد ، دیگر ز�ش هر وقت خواست �یتوا�د

  ]11[.باشد پیش گفته   �تایج   حتت الشعاع   حق  این  آ�که

  : شهادت و گواهی     .6

   دست آویز آ�ان.  و هست    در بین زن و مرد بوده گواهی زن در دید بسیاری از مردم ، مظهر دیگری از پدیدۀ عدم مساوات

  :ن استهم ای ن ۀیه از قرآ
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  ]12[} فرجل و امراتان  رجلین  یکو�ا واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان مل{

  »ا بگ گواهی بگیرید ر   یک مرد و دو زن   بگیرید اگر دو مرد وجود �داشت   به گواهی  را بگو   از مردان دو �فر«

 که �سبت به   تازه این بیان ما در صورتی است-    اسالمی است  �سبت به احکام مصدر این تصور ، جهالت مهه جا�به                         

    این جهالت خود از �وع جهالت– می کنند ، حسن ظن داشته باشیم   را ساخته و پرداخته کرده و از آن دفاع   این اهتام کسا�ی که

  ]13[} للذکر مثل حظ اال�ثیین  اوالدکم  فی یوصیکم ا{ آیۀ    که از البالی کسا�ی است

 مرد و زن را   عدم مساوات در بین »خداو�د در باره فرز�دان تان توصیه میکند که پسر دو برابر دخرت سهم االرث دارد« 

    مضمون این آیه یک حکم عمومی است  و تصور آهنا مبنی بر اینکه  درست از این آیه اشتباه آهنادر برداشت �ا.برداشت کرده ا�د 

  . است  را در بر میگیرد ، تا چه حد و میزا�ی که یکایک ز�ان را

 در شاهد منی باشد ، بلکه این  زن» زن بودن«مرد و » مردبودن« وصف  شهادت مد �ظر است �اشی از شروطی که در فرآیند

  : در جمموع �اشی از دو چیز میباشد  شرایط

 علیه او صورت می پذیرد ، دمشنی و کینه ای   که شهادت  گواه و کسی   و اینکه در بین فرد  شاهد  عدالت و ضبط و دقت          ·

 و اینکه در بین فرد   او را متهم سازد  علیه او شعادت میدهد ا به چیزی که خباطر آن ت  که شاهد را حتریک کند در کار �باشد
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 تا در شهادت خود ، از    که او را حتریک مناید  شهادت به �فع او اجنام میشود ، چنان قرابتی در کار �باشد  که  و کسی  گواه

  .طرف جا�ب داری بعمل آورد

   که شاهد را در اطالع و   شهادت میدهد ، آ�چنان ارتباطی باشد ی که در خصوص آنآ�که در بین شاهد و حادثه ا          ·

  . در خصوص آن ، صالحیت دهد   از آن حادثه و شهادت دادن  اگاهی          ·

  کامل به ثبوت �رسیده باشد ، خواه مرد باشد یا زن ، شهادتش پذیرفتنی  یا فهم و دقت او  بنا بر این ،کسی که عدالتش خمدوش

 به �فع فامیل ، خواه گواه مرد باشد یا زن ، مقبول    و شهادت فامیل   منازع خود  علیه  �یست و مهچنین شهادت طرف دعوی

  . �یست شرع اسالم

 و احتمال طرفداری خباطر خویشآو�دی و آزار و اذیت کردن ، خباطر �زاع و    عدالت حتقق یافت  پس هرگاه مقولۀ                        

 و   در میان شخص گواه  قدر الزم از ا�سجام و هم آهنگی  می باید فی گردید، در این صورت �اگزیردمشنی ، منت

چنا�چه این مقدار الزم حاصل �گردد ، شهادت شاهد خواه مرد باشد . مسئله ای که در مورد آن شهادت میدهد ، حتقق یابد 

 با قضیه ایکه �یاز به گواهی دارد ، از تفاوت  اقشار مردمو در صورتیکه ارتباط در میان . یا زن ، پذیرفته خنواهد بود 

 مرد باشد    و فرق منیکند که فرد گواه   که بیش از مهه به این قضیه سرو کار دارد برخوردار باشد ، شهادت کسی اولویت دارد

  .یا زن
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 توسط فرد جنایتکار ،شهادت زن را   آن   در توصیف جنایت و حنوۀ ارتکاب   که خداو�د    براساس مهین قاعده است                     

.  و به مهین جهت معدوم بنظر میرسد   و جزء آن خیلی �ادر است منی پذیرد ؛ چون سرو کار زن با بزهکار یها ، جنابت قتل

 که کسی دارد کسی را بقتل می رسا�د ، به احتمال خیلی قوی با متام �یرو از صحنه   تصادفی مشاهده کند اگر زن بطور

  . بیهوش خواهدگردید   و دگر راه فرار هم �داشته باشد ، در جا کامال ان میشودگریز

 اولویت میدهد ؛ چون  به عکس مورد فوق، در امر شیر دهی ، دایگی ، �سب شناسی ، و جزء آن ، اسالم به شهادت زن

 که در   مواردی هست« : که گفتاز شعبی روایت شده است.  سرو کار دارد    با این مسایل   که زن بیش از مرد بدیهی است

  ]14[» �یست   پذیرفته آهنا جز شهادت ز�ان

    که هر کدام از زن و مرد  �اشی از آهنا مشاهده میکنیم   و منازعات و دعاوی   و امور جتاری   با معامالت مالی و اما در ارتباط

 کسا�ی که   شاهد ما هم این است.  سروکار مرد با آهنا مبراتب بیشرت از سرو کار زن است  بآهنا سرو کار دار�د ؛ به این تفاوت که

ه  پرداخته و در راه آهنا تن به رسک و خطر داده ا�د ، در مه  و به برگزاری عقود و معامالت  مسایل بازرگا�ی غور کرده در

   بچشم خبور�د غالبًا ز�ا�ی هستند  و اگر در میان آهنا ز�ا�ی هم.  بوده ا�د  عبارت از مردان  د�یا  دوران ها و در جوامع خمتلف

  . ا�د استخدام شده...  مهچون منشی گری و   و سازما�ی که در امور اداری

 این    قرار داده تا  آیینۀ متام منا   حکم شهادت را هلی است، ذات اقدس ا  بر مهه جامعه سایه گسرتده  �ظر به مهین واقعیتی که

 و   �یز پذیرفته باشد   و مهراه آن شهادت زن   به شهادت مرد  موجود و مهیشگی را ا�عکاس مناید؛ بدین معنی که اولویت  واقعیت
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 در  �وع مسائل که شهادت دو زنطریق اجرای آن �یز ، چنا�که پروردگار در قرآن جمید مقرر فرموده ، بدین شیوه است که در این 

  .حکم شهادت یک مرد میباشد

   و پا�ین آوردن شخصیت زن  به شخصیت مرد  مهآهنگ ، از ترقی دادن  اگر در این مورد دقت و مشاهده شود ، آیا این �ظام

  سر چشمه گرفته است؟

 بیشرت تبحرداشته و در   با آن �چه زن و هر آ   �سب  اگر چنا�چه مسئله چنین می بود ، در اموری چون شیر دهی ، دایگی،

 و مهچنین در منازعات و کشمکش های که در فامیلها ز�ان در میان خود راه می ا�داز�د ،منی بایست که اسالم   ارتباط است

 و عاطفه و وجدان   که شاهد مردیست دارای عاطفه �ازک   ثابت میشد و �یز در صورتیکه.  به زن میداد   اولویت شهادت را

 که    ثابت شد   هر گاه برای قاضی   بدیهی است در حالیکه.  قبول میکرد   می بایست اسالم شهادتش را در امور جنایی  قیقر

 که سرو کار    چنین صفاتیست ، دیگر شهدتش از اعتیار ساقط است ؛ چرا که این خود بیا�گر آن است فالن مرد دارای

 اهلیت   که در امور جنایی  و این مهان چیزیست  ضعیف یا معدوم است ه آهنا و توان او بر مشاهد   با مسائل جنایی این شخص

  . سلب خواهد کرد  را از مرد  شهادت

 که در بین شاهد و    و آن این است  قرار گرفته  که حمود و اساس  الزامی است  شهادت برین شرط   مدار در حکم  بنا بر این

دگر فرقی منیکند که شاهد زن .ط تنگا�تگ و قوی وجود داشته باشد که در مورد آن شهادت میدهد ، ارتبا  موضوعی
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آ�چنا�که " زن بودن" هست ، معیار جتویز شهادت �یست ؛ مهچنان که �یز وصف  آ�چنا�که" مرد بودن " وصف . باشد یا مرد 

  .است  ارتباط قوی در میان آهن هست ما�ع از شهادت �یست بلکه ما�ع و تضعیف کنندۀ گواهی ، تنها �بودن

 و    و موضوع �زاع   بسته به �وع که این:  صحت شهادت میباشد ، باید گفت    وجود آهنا شرط   در رابطه با تعداد ز�ا�ی که  اما

 و   و علی و ابو عمر  و ابن عباس و عثمان   و یارا�ش  ثوری و ابو حنیفه از.  جمتهدین است    و حتت الشعاع اجتهاد و خصومت

 اطالع دار�د ، بسنده    فقط ز�ان از آهنا   بطور معمول  که شهادت یک زن در اموری که ابت شده است زهری ث  و حسن بصری

     ]15[.است

 شهادت علیهه   ه در آن خسارات جربان �ا پذیر را برای شهادت و گواهی که یکی از خصائلی است که شایب  در اسالم در امر

 صادق �باشد ، از این رو در اکثر متون شرعی و قا�و�ی در متام  رو منا میگردا�د در صورتی که حکم شهادت شخص شاهد

 شاهد حالتی که   مذاهب اسالم تأکید بعمل آمده است که شهادت کسی مورد تصدیق و تأئید است که در گذشتۀ، شخص

 اگر شرایط و  در قسمت شهادت چه زن باشد و چه مرد. داللت بر کذب وی کرده باشد هر گز رو منا �گریده باشد 

برای (اوصاف شهادت را �داشته باشد شهادت او ولو که چهار �فر هم باشد ولی مشکوک باشد شهادت شان قابل قبول �یست

  )معلومات بیشرت به کتب احکام مراجعه شود

 اسالم    با یکی از احکام   خمالف   �وین در حالیکه به خودی خود   اجتماعی   راه و رسم ی است ، در شرایطی کهقابل یاد آور

   باطل مشرده شده و هبمین خاطر  مرعی االجرا خنواهد بود ؛ چرا که چنین عرفی  باشد، هیچگاه معترب و در جامعه مسلما�ان
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، پس الزمه این ) پولیس( ز�ان در �یروی ا�تظامی   طل خواهد بود ، مثال در آوردنهر چیزی که مبتنی بر آن باشد ، به �وبۀ خود با

اما چنین فرضی از �احیه قوا�ین اسالم مردود است ؛ زیرا .  و جرمها پذیرفته باشد   جنایات  که شهادت زن در عرف آ�ست

  . از آن را هم خنواهد پذیرفت مسایل �اشی   و هبمین خاطر  این راه و رسم را خبودی خود منی پذیرد خداو�د

 پولیس و    بعنوان   در �یرو های ا�تظامی   با استخدام زن  در اینجا به این �کته استفهام میگردد که علت عدم موافقت اسالم

 به   و این جفای بزرگی  دهد  ز�ا�گی خود را از دست  که زن شخصیت و هویت  میشود  داروغه و امثال آن منتج به این

 راز لذت و کشش ز�ا�ه خود را که از   وجود دارد ؛ زیرا زن  مردان  وست ؛ چنا�که �یز در آن ستم بزرگی علیهموجودیت ا

 مرد را در مقابلش بی میل   حمسوب میشود با اشتغال در کار های خالف فطرت وی) شوهرش(خواص فطری زن در مقابل مرد 

 و طبع متعادل ز�ا�ه منیباشند    دارای مزاج سامل و ه مشاغل می پرداز�دمیسازد چنا�چه دیده شده است اکثر ز�ا�ی که در این گو�

      بسته های کثافت در خارج شهر بطور مثال ز�ی که لباس کار بپوشد و متام روز کارش بار کشی یا تاکسی را�ی و محل و �قل. 

  .باشدقهرًا مزاج سامل ز�ا�ه از �زدش گرفته می شود 

 به ز�ا  هرگاه مرد مهسرش را:  شهادت مرد را بر شهادت زن برتری �یست از آجنهت که    تعداد   یا �فرین   »لعان«در مورد 

    در حال ز�ا  که شهادت شان معترب و مهسر او را  چهار مرد گواه   با پیش کشیدن  این اهتام را  متهم کرد ، بر او واجب است

 به   که در هتمت زدن  که چهار مرتبه سوگند یاد کند  جب است بر او وا  در غیر این صورت دادن دیده باشند، تقویت مناید

   و در صورتیکه مهسر این اهتام.  در حکم شهادت میباشد   صادق میباشد ، این سوگند ها در شروع اسالم مهسر خود
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ده است ، دروغ  که به او ز  سوگند یاد کند که شوهرش در هتمتی  فرصت دارد تا چهار مرتبه  ا�کار کرد ، او �یز  شوهرش را

 این دو شهادت مهسان حکم   در �تیجه.بدین ترتیب روشن میگردد که یکی از آهنا قطعًا دروغگو است . میگوید

 که اگر از   البته پس از آ�که مرد بر خود لعنت کرد.  صادر خواهد شد   در بین این زن و شوهر   غیر قابل رجعت  جدایی

  . که اگر شوهرش جزء راستگویان باشد ی قعر و غضب اهلی کرددروغگویان باشد و زن �یز علیه خودش دعا

 در حکم شهادت چهارگا�ه    که سوگند چهار گا�ه یاد شده از جا�ب هر یک از زوجین �کته مورد �ظر اینجاست

 به   ند چهار گا�ه ای را که ز�ا را ثابت میک  شهادهتای  ارزش  خداو�د. که عمل فاحشۀ ز�ا را ثابت یا �فی میکند  میباشد

 که تأکید  آری این �کته مهان چیزیست. ارزش شهادهتای چهار گا�ه ای که ز�ا را �فی میکند ، مهسان و برابر قرار داده است 

   این آیه مبارکه موضوع و.  تأثیر گذار �یست  خبودی خود در ارزش شهادت  "زن بودن"و " مردبودن" هیچیک از مقوله  میکند

  ]16[:لعان را در بر دارد

 ملن الصادقین ؛ واخلامسُة َان   ا�َّه  اربع شهادات با  احد هم  فشهادة  شهدااء اّلا ا�فسهم و الَّذین یرمون ازواجهم و مل یکن هلم{

ن من الکاذبین ؛ و یدروؤا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادت باِ ا�َّه ملن الکاذبین ؛ واخلامسَة َان غضب اِ لعنت اِ علیه ان کا

   ]17[  }    علیها ان کان من الصادقین ؛

 که   از آهنا این است  هم �دار�د ، پس شهادت هر کدام   می کنند و جز خود گواها�ی   به ز�ا متهم  مهسران خود را یکهکسا�"

که :  و در مرتبۀ پنجم بگوید   بر اینکه از راست گویان است) سوگند یاد کند( شاهد بگیرد  چهار مرتبه خداو�د را
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چهار  مهسر متهم( اینکه    و دفع میکند  را از مهسر دور میسازد   حد و  اگر از دروغگویان باشم لعنت خدا بر من باد

که :  و در مرتبه پنجم بگوید  که شوهرش جزو دروغگویان است)سوکند یاد کند ( خداو�د را به شاهدی بگیرد  مرتبه

  ." جزو راستگویان باشد  اگر شوهرم  من باد  خدا بر  قهر و غضب

(

  : حجاب      .7

 با    بر این است که اسالم زن را   به زن اختصاص داده ، بزرگرتین گواه   حجابی که اسالم ی پندار�داکثر مردم چنین م

  . در آزادی او پنداشته ا�د   زیاد  و حمدودیت   حتقیر زن   آ�را �شا�ه  هم مرد مساوی �دا�سته است ، حتی بعضیها

 تصورات آهنا ست و  بند که قضیه درست بر عکساگر اینان در ا�گیزۀ تشریع حجاب ا�دیشه و تأمل کنند ، در می یا

    جامعه و امور  و پراخته که مشارکت ز�ان را با مردان در راه تشکیل   از حجاب راهی ساخته )ج(خواهند دا�ست که خداو�د 

در عرصه های    و مرد  عملی زن   که در ممکن ساخنت مهیاری  و �یز از آن ابزاری ساخته است  الزم و ضروری میدا�د خمتلف آن

  .  و ا�سا�ی ، تأثیر گذار است   و دیگر فعالیتهای مد�ی  علمی ، فرهنگی

 به این حقیقت �ا شناخته یا کمرت   ما در ال بالی مطالب آینده. بسیاریها پنهان ما�ده است   ولی متأسفا�ه این دید از �گاه

  .شناخته شده که از مجله بارز ترین حقایق است می پردازیم

  :ریع حجابا�گیزه تش
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 شریک    و فکری زن با مرد  و عناصر تشکیل دهندۀ فعالیتهای اجتماعی   در کلیه مفاهیم ا�سا�ی ، توامنندی ذهنی و جسمی         

  . و این �قطۀ عطف در آهنا مهیشه مشرتکًا موجود میباشد  است

 را به    و جاذبه های قوی جنسی   ز�ا�گی   مظاهر  در وجود زن  )ج( که خداو�د   زما�ی زن با مرد وجه متایز می یابد

و بدهی است که منشأ این .  دارد   در بین زن و مرد  متقابل  و کاجمویی  لذت   راهی بسوی  که این جاذبه ها   هناده است ودیعت

 به حلاظ  مشرتکی که اهنا را ،  قرار دارد ، �ه آن �قطۀ   که در وجود زن و مرد  غریزه جنسی است  جنسی و حمرکهای آن مهان لذت

  . میدهد    اجتماعی ، علمی و فرهنگی ، هبم وفق  در اقدام حبرکتهای  و ذهنی فکری

 هردو جنس شریک است ، خصلتی چون    از یکطرف ، از خصایلی که در ز�ان وجود دارد و یا این خصایل بین بنا براین مرام

 غرایزۀ جنسی ، از مظاهر   خواهد کرد و هم از جا�بی و جامعه استقبال  رشد و ا�تشار متدن   و جنبشی در راه  مهیاری فکری

  .  �یز استقبال میگردد  و جاذبه های جنسی زن ز�ا�گی

�یاز مندی به ) اجتماعی و مد�ی( در عرصۀ فعالیتهای متد�ی   مهیاریهای واقعی  در این جا در راه مجع شدن زن و مرد در راه

تی را بار می آورد که زن یا مرد هر دو باید آن را در حین �زدیکی خباطر کار در یک ذهنیت تأثیر گذار میباشد که این اثر الزامی

 حمرکات جنسی هم در زن و هم در مرد در سطح حمدود آن   در این جا ضرورت است تا عوامل باز دار�ده. �ظر داشته و بپذیر�د

 حترکات   الزامًا در صورت موجود بودن عناصردر غیر آن زن و مرد.  مهارگردد    تا �یازمندی حترکات جنسی تقلیل داده شود

 ختریب دیواره های حیا و ادب میگردد که منتج به عواقب    متناوبًا وجود دارد باعث  های جنسی که در هر دو جنس  و جاذبه
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که �اشی  و حترکات جنسی   لذا اسالم در چنین موارد جوی را پیشنهاد میکند که از شورش.  زیا�بار خواهد شد  اخالقی  فساد

�از ( از زیر آن منایان میگردد واز آرایش های افسو�گرا�ه و غنج ودالل ز�ان  از لباسهای هوس ا�گیزکه زیبایی های بدن زن

واین شروط خباطر این وضع میگردد که کار یکی در دیگری باعث �ا راحتی و اختالل از این .جلو گرفته شود )و کرمشه 

  . سودش را به حتلیل �ربد   و صفا و   یعنی یکی بر دیگری �ه شورد.�گردد) حتریک غرایز جنسی(رهگذر

   مصئو�یت حمیط کاری کدامها هستند؟  شروط الزامی برای جلو گیری از این وسوسه هاو ضما�ت دائمی

 ذهن   برای اینکه. تشریع گردیده است، خنواهد بود ) ج( که از جا�ب پروردگار   این شرط چیزی جز حجاب اسالمی

 میگردد که   توضیح  و مزاحم پرواز �کند  و خیال تان بسوی تصورات اغراق آمیز  ورد حجاب اسالمی به راه ها �رودمشا در م

 را    ا�سا�ی و اجتماعی  در راستای اجنام وظایف  که مشارکت زن با مرد  حجاب اسالمی چیزی بیش از یک حایل منطقی �یست

برای معنی حجاب .  جنسی ، جدا خواهد کرد    و اشباع غریزۀ شمه لذات بر سر چ  با مرد در مجع شدن از مشارکت او با

از .  برسد  بنظر   و هدف آن ، از این تعریف دقیق تر  که در جلوه گر ساخنت �قش حجاب   خنواهد شد  سراغ  شرعی تعریف

  .ذارید هبر �امی که حاکی از این هدف و رسالت باشد ، �ام بگ  آن را مبیل خود آن پس خواهی توا�ست

حاال مشا را در برابر این تئوری ، از حوادث فراوا�ی را که در جامعه منو�ه های زیادی از آن را میشود مالحظه کردقرار 

  . باشد و هم تعریفی برای حجاب و هم بازیابی قضایای از این دست میدهیم تا هم شناختی در مهچو موارد
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 یا فرهنگی    اجتماعی یا حل و فصل مسئله علمی  با هدف اصالحی یا فکری ، که   علمی  وقتی که دیدیم در یک �شست

 و حمدودیت    که �سبت به حجاب   و آمال کسا�ی در اینصورت پا بپای امیال. تشکیل میگردد ، زن مهراه مرد مشارکت دارد 

 علمی  که در این دیدار مشرتک    �گرا�ی بدل راه داده و از آن ابراز �ارضایتی میکنند ، حرکت کرده و چنین فرض میکنیم  های آن

 خود به صحنه بیاید ، البد مشا   گر امروزه ، با خود آرایی و منایا�دن جاذبه های جنسی   زن مهچون ز�ان الابالی  یا فرهنگی

    یا معضلی  در مسئله فکری  هبنگام تبادل �ظر  و فتنه ا�گیز زن   که به اقراردر این صحنه حتریک گر  تصور میکنید

   یا کار ادبی ،که از خود بنمایش میگذارد ، چه چیزی اتفاق خواهد افتاد ؟ اجتماعی

 و بدان زن    این خواهد بود که متایالت جنسی مردا�ی که شاهد این صحنه هستند   باید رخ بدهد چیزی که �اگزیر

وسیله غریضة جنسی ، آهنا را از  و بدین   آهنا می شورد  فکری   و بر فعالیتهای   و بدو گوش سپرده ا�د ، جبوش آمده �گریسته

   و به سوی جاذبه جنسی به منایش در آمده او می کشا�د؛ یعنی، ایراد سخنان او   این زن غافل کرده  حرفها و قضاوهتای فکری

عنی این خود با وضوح متام بر این م.  با آهنا بازی میکند   جاذبه های جنسی او در جای دیگر  برای آهنا در یکجا و در عین حال

 که یک جمموعه    او را به این عنوان �گاه میکنند  یا فکری این زن ، مردان حاضر در جلسه  که علی رغم گفتار علمی  است

 و لذت حتریک    و مرد را به کاجمویی  جنسی و مظاهر ز�ا�گی است که غریزۀ جنسی را هیجان ز�ده ساخته ای از حمرکها ی

  . ا�دک توجه منیداشته باشندکه حبرکات وی دار�د ای این زن ملحوظ به صحبت ه   و بدین  خواهد کرد
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 �ازک با    اسالمی دایر شده بود و دارای پیراهن  این به آن می ما�د که خامن املا�ی در یک کا�فرا�س بین املللی که در یک کشور

ندگان به پا های عریان و خوش ترکیب  اشرتاک کن  دامن کوتاه بود زما�یکه با تباشیر باالی لوحه اعداد و ارقام را می �وشت مهۀ

او باوجودیکه در گفتار فکری خود ، که امهیت فوق . او می �گریستند �ه به چیز های که او با تباشیر روی لوحه می �وشت 

 می داد و مسایل مهم را در ختته بر جسته می ساخت ، اما برجستگی بدن فتنه ا�گیز این   العاده ای هم داشت ، داد سخن

 قطعًا   جنسی این زن  های ا ژست و حرکات او که شاید هم بسیار عادی بود باعث این میشد که کسی جز به جاذبهزن ب

  .بدیگر ارزشهای او توجه �کنند

 حتقیر و   از این  آمیز تر   و مسخره  تر  مفتضحا�ه  و ا�سان ، حتقیری   و پژوهشگر   برای این خامن متفکر اگر دقت شود

  میتوان تصور کرد؟ چه  خوار داشنت

  او �یز به �وبه.  در شب شعر قطعه شعری می سرائید  یکی از با�وان شاعر بلند آوازه غرب«:  �گاه کنید  این داستان را

 بطرف    در حال سرائیدن اشعارش   و فرو هشته اش را   به منایش گذاشته بود و موهای دراز و صاف خود ، زیبایی و زینتش را

پس از آ�که .  از صورتش کنار میزد   و حتریک آمیز  آهنا را با تکا�ی جذاب یکرد ، ا�گاه بالفاصله خم م  گوشۀ از صورتش

اشعارش :  ، یکی از مدعویین بدوست خود گفت   پر طنین شده بود  و سالن از کف زدن حاضرین  به ایراد اشعارش خامته داد

  » ! و افسون میکند  عقل را می رباید که   راستی موهایی دارد  : او در جواب گفت  را چطور دیدی ؟
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 و گز�ده را مشاهده �کند و خنوا�د؟ این حالت    این گفتار زشت ترین مجالت حتقیر آمیز    در ضمن آیا کسی هست که

 ساز�ده حیات اجتماعی گردیده ارزشهای اخالقی زن و مرد را    عوامل در این �وع ژست و برخاست میتوا�د ختریبگر کلیه

 چه پیامی میتوا�د داشته باشد ؟ الید این پیام را می    برای با�وان   و خود آرایی در مهچو مواقع این �وع ژست و لباس . �ابود سازد

 متفکرو ادیب در میان مردمان خود را �شان دهی ، اما حقیقت این را   ز�ی دا�شمند،   کوشش کنی که بعنوان آورد که تو هر قدر

وال این خامن عروسکی زیبایی است که مرد بدان خود را سرگرم میسازد و لذت و شا�س �شان میدهد که در کلیه این اح

  .خویشنت را در آن مشاهده میکند

 غیرت از خود �شان داد که اینچنین خوار میشود و در آتش   این مهه   که �سبت به کرامت زن این کدامین مکتب خواهد بود

   و ابتکاری او را به حتلیل میرسا�د و هبمین خاطر حایلی مستحکم  اد های علمی و استعد  جنسی ، تالشهای ا�سا�ی  حمرکه های

 زن بود�ش را متمایز میسازد؛زن شخصیت خنست که �شا�دهنده استعداد و تفکر و داشته های علمی اش  هناد تا شخصیت

بزرگی زن می گردد در  ویژه گیهای ا�سا�ی خود را به هبرتین اسلوب به منایش می گذارد که باعث کرامت و   است

 مهه مظاهر او را در حالۀ از فسون و    و تظاهربه فریبندگی یکجا با�شان دادن زیبایی های ز�ا�ه حالیکه در صورت دوم حاالت

اسالم به مقتضیات داشنت این غیرت را به زن توصیه میکند و راه های را فرا روی او میکشاید که .حمرکات جنسی �ابود میسازد

   تضمین کرده او را   احساسات حتقیر آمیز  صورت است که زن را در مقبله با در این.  در امان مبا�د  صحنه های حترکات  از چنین

  . کرده شخصیتش را قائم و مستحکم میسازد   محایت   هندید باشد  در برابر هر آ�چه که به او  در شالودۀ مشارکت با مردان
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 و اجتماعی با مردان مشارکت مناید،   خمتلف ا�سا�ی   در عرصه های  خود ا�سا�ی  خواست ، بنا بر ا�گیزۀ اگر زن

    که تشکیل دهنده �قطه مشرتک   شخصیت ا�سا�ی او  که وقار و متا�ت داشته یاشد تا بدین وسیله اسالم بر زن واجب می دا�د

 در    زن چنا�چه خبواهداگر.  خمفی مبا�د    و جاذبه های جنسیش   جلوه گر گردد و مظاهر ز�ا�گی زن و مرد است

   عوامل سعادت ز�ا شویی ، مهراه باکلیه مسئولیتهای �اشی از آن ، در زیر چرت ازدواج شرعی  زمینه تبادل و دست بدست کردن

 خودش را ، که راه �وعی دیگر از مشارکت    که مظاهر ز�ا�گی  صورت اسالم او را فرا میخوا�د  مقدس مبرد بپیو�دد ، در این

آن را حقی برای زوجین ) ج( که خاو�د   و از البالی آن ، مهگام با شوهرش ، از لذتی  شوهرش بنمایا�د  است ، برایزن با مرد

   و حمرکهای جنسی  زینت و جاذبه ها اسالم برای با�وان این توصیه را میکند که مظاهر. هبره برداری کند  قرار داده ، برای خود

در این صورت است که زن در کار و پیکار ز�دگی قویًا .  خمفی دارد   مردان میشود  غافل ساخنت شخصبت  خود را که باعث

در این .  بیشرت از مردان شخصبت علمی و اخالقی او منایان و در وجه حتسین عموم قرار میگیرد خودش را استحکام خبشیده

 زمینه های وسوسه   اده و از جا�ب دیگرصورت است که زن یک فرض و وجیبۀ ز�ا�ه خود را از یک سو در حفظ و امان قرار د

در این صورت اسالم این گو�ه ز�ان را در خور ستایش و تقوی دا�سته و او را هر . هر گز مبردان مساعد منیگردد  ا�گیز

 و غریزۀ جنسیش جدا خنواهد ساخت بلکه اسالم با دقت کامل او را آموزش میدهد که با فرا    از شخصیت ز�ا�گی اش  گز

 قوی ، �یرو مند و با تقوی در حالی جلوه کند که کلیه مظاهر ش حفظ    حکمت متعالی در مهه مواقع و در مهه جاگیری این

  . باشد
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آ�چه که در مفهوم خود آرایی و منایا�دن جاذبه های جنسی داخل است ، یک امریست �سبی و دارای مراتب متفاوت 

 و به هنایت حد خود    دایرۀ آن وسعت یابد   و ممکن است رفته رفته یشود موی سر شروع م  که از آراسنت و برهنه کردن میباشد

 داخل میباشد ، ترازویی در کار خنواهد بود که   زیبایی های فتنه ا�گیز   حتت عنوان منایا�دن   این مراتب و چون یکایک. برسد 

باید .ت از ا�دامهای خود را آشکار �سازد قسم  زیرا در اینگو�ه مسایل زن خود میدا�د کدام. اهنا را در حکم متمایز ساخت

 کم آشکار میگردد ،    زیبایی های که  چه بسا.  توجه به زیبایی های فتنه گسرت خودش یک امر �سبی است  تذکر داد که

 از دستربد �ا جایز مصئون می ما�د بر   مطاعی را که پنهان باشد.باعث جلب توجه �گردد و اصال باعث حتریم احساس �شود 

  . بردار�ده ای دارد  افتاده ای  هر پیش پا سعک

 و حوادث   امور   با توجه به کلیات  این واقعیت ا�کار �ا پذیرو ملموس، اسالم در حل و فصلها ، احکام خود را   پس با توجه با

ین مهۀ این ملحوظات حلاظ  اعتماد و �وجهی �دارد ، زیرا در قوا�  امور،  جزئیات  در بین  متایز های جنسی  و به وجود  وضع میکند

 که در اجرای    قوا�ین میباشد، که معهذا ضرورت است   مزایای  شده است ، زیرا در قوا�ین وصف مشول و عموم از مجله بارزترین

 بر  ،  که احکام آهنا   مواد و مضامین آ�را به عنوان قوا�ینی  و عموم �یز منظور شود ، در غیر این صورت منیتوان   معنی مشول  آهنا

    در حکم  ظنی الوقوع است  شرعی ، هر آ�چه که  احکام  اجرای یعنی، درراستای.مهگان جاری است ، حبساب آورد 

  . �ظم در این باب میباشد   و وجود   کاری   احتیاط   قرار داده خواهد شد ، که هدف از آن  است  که حتمی الوقوع  چیزی
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 بر اثر   در میان کسا�ی که  ما بیابیم  اگر  حاال. ت کننده است  شراب حرام است ؛ چون بی تردید مس منباب مثال

 جرعه مست می    و مهچنین در میان کسا�ی که بیک جام مست منیشو�دبا کسا�ی که با �وشیدن یک  مست منیشو�د   آهنا �وشیدن

    در این زمینه را  م اسالم و عادات و رسوم ، اجرای حک  تفاوت در منش ها گرد�د ، تفائت بگذاریم ، سپس بر مینای مهین

آن خنواهد توا�ست مردم را    این حکم باطل ، و باالخره مفهوم تشریعی  �یز جتزیه و تفکیک �کاییم ، در این صورت مفهوم قا�و�ی

  .پوشش دهد

را  مطلوب ، حد و مرزی   و متا�ت  برای معنی وقار )ج( خداو�د  که ذات  �یز الزم است  در مسئله حجاب  هبمین خاطر

 و از این    خبود بگیرد   مشخص ر�گ قا�ون عمومی  و این معنی  تشریع گردید ه، مشخص مناید  که خباطر آن  با هدفی مطابق

  .  در هر شرایطی در اجراقرار دهند  متام ز�ان  را   این حکم �اگزیر باید رو 

 که زن در   از این �یست زی بیش ، مهان حجابی که چی   علت مشروعیت حجاب بود  موضوعاتی که در فوق توضیح شد

 و اجتماعی ، توسط آن وقار و متا�ت خود را حفظ مناید ، بدین صورت که   در فعالیتهای ا�سا�ی ، علمی  با مرد عرصۀ مشارکت

    که ماهیت مشارکت   ویژه خود را که باعث حمرکهای جنسی میشود بپوشا�د ، و این حجاب چیزی بیش از این �یست  زیبایی های

 این   زیاد   که به احتمال   با مرد را در این راستا ، در برابر مردا�ی  و مساوات وی  و فعالیتها ، تقویت داده   در این کار ها  ن با مرد راز

 به   پروردگار  اعتنای  بسیاریها حکمتی که در میزان. خواهد داشت  مساوات را منی پذیر�د و یا هتدید میکنند پاس
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 برای   و هبمین جهت   از ذهن بعضیها بدور است   ساخته  و آشکار   را علنی  با مرد ، در کلیه عرصه ها ن ز   و مساوات مشارکت

  . ساخته و پرداخته ا�د  موهوم  علتهای   حجاب مشروعیت

 بسوی باالبدن    یا دخرتان جوان   تربیت ز�ان   که ذات باری تعالی حجاب را ابزاری برای فلسفه حجاب اسالمی این �یست

  حقیقت این است.در حالیکه این یک واقعیت �یست .  قرار داده باشد   و پلشتیها   و دوری از احنرافات  اخالقی  ستقامت هایا

 و روزی خنواهد رسید که شکل و مود و لباس    از بیرون منی آید  و به وسیله شکل و �وع لباس که تربیت از درون ا�سان می جوشد

   اسالمی �گفته ا�د که فلسفۀ تشریع   شریعت   از علمای واما هیچیک. بیتی گردد تربیت و روشهای تر جای گزین

ویا در هیچ یک از .  رخرتان جوان باشد    رفتاری  اخالق و ابزار ی جهت تربیت   که معیار ی برای   این است   اسالمی حجاب

 قبال �یز توضیح دادیم لباس و حجاب خود قسمیکه.  که این مطلب تأئید شده باشد  منیشود   �صی سراغ اسالم مصادر شریعت 

 حس کند و از �امالیمات و متایالت �فسا�ی �ا    راحت و مصئون  یک پوش و وقایه است که میشود ا�سان در درون آن ظرف خود را

�ان بوده چیزی که فوق العاده حایز امهیت است این است که این ز. خواسته و �ا خوا�ده خالف ا�سا�ی خود را وقایه کردن است

 از خود و حیثیت و �اموس خود به وجه احسن پاسداری  ا�د که مهیشه تقوی و پارسایی داشته بر عالوه هزاران مشکل ز�ا�ه شان

  .کرده ا�د و بر خالف ، اکثرًا مردان دیده شده است که در اغوی کردن ز�ان دست دراز داشته ا�د

 ز�ا    وافرتا بدو  یعنی ، از سر تزویر» َزّ�اه َفحده« : که میگوید  ی می ما�د به این ضرب املثل عرب  سند   فاقد  این فرض موهوم

   . �سبت داد، تا بزور جمازاتش کند
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 که در خصوص آن داد    حجاب اسالمی مهان بیان منطقی است  که فلسفه مشروعیت   میگردد اری جمددًا خاطر �شان

 آجنا که    عنوان کرده است  در �صی جامع و سنجیده  رآن جمید این فلسفه را ق  و آن غیر قابل شک و تردید است و سنن داده شد

  جالبیبهن َاد�ی َا ن ُیعِرفن فال ُیؤَذین لاز واِجَک و بناتَک و �ساء اُملؤمنین ُید�ین علیِهن من یا َایُّها النبیُّ ُقل {: فرماید می) ج(خداو�د

{   ]18[  

 این   بر سر و صورت خود بیا�داز�د   که چادر های شان را  بگو  و ز�ان مسلما�ان   به مهسران و دخرتان خود  ای پیغامرب«

  .»قرار �گیر�د شناخته شو�د و مورد ازیت و آزار    که به عفت و پاکدامنی  �زدیک تر است

 قرار    و مورد اذیت و آزار   شناخته شو�د  که به عفت و پاکدامنی  این �زدیکرت است« : که می فرماید  در این قسمت از آیه

  ایا آن را خوا�ده اید و در آن ا�دیشیده اید؟. فلسقه حجاب رابیان میدارد . »�گیر�د

 تا    مبا�د   و بی عزت پنهان  چشم چران  �گاه مردان   از معرض   زن  و حمرکه های جنسی فلسفه اش این است که جاذبه ها

 در راستای خدمات    حتریک �کند و در وجود زن ، جز عنوان یک شریک  واذیت کردن   آهنا را به تعرض  زیباییهای او  بدین وسیله

م ، عرصۀ اجتماعی باشد که  با ه   و تالشهای خمتلف اجتماعی، مشاهده �کنندما دام که عرصه اجتماعی زن و مرد ا�سا�ی

 و یکدیگر را فرا   پیش میرو�د   فرهنگ و متدن   جامعه و پایه گذاری  مهیاری در زمینه تشکلیل مهگان را بسوی

  .میخوا�ند
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قبال �یز تصریح شد که حجاب عبارت از این �یست که میزان اخالقیات با�وان را فرا آورد بلکه عبارت از ظرفی است یا 

و در .  رو منا میگردد محایت میکند  ایست که زن را در برابر ا�گل فتنه و فساد که معموًال از طرف مردانپوشش و وقایه

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 

تعدادی از دخرتان جوان خباطری که هویت شان فاش �شود من خود شاهد هستم . میخواهد سهم بدون دهلره داشته باشد 

 خا�واده و �ه از طرف مدرسه اهنا جمبور به   واین در حالیست که �ه از طرف  حین مکتب رفنت از برقه یا چادری استفاده میکنند

مهینطور است . ر�دآن �بوده ا�د بلکه از آن در ساعات رفت و آمد از خیابان های شلوغ منحیث یک ظرف وقایوی کار میگی

 پوشیده ا�د زما�یکه خا�ه و یا حمل   در حمیط های کاری بسیاری از با�وان باوجودیکه ملبس با پوشش مناسب در حمیط کاری خود

 بدون آ�که کدام جرب و اکراهی در بین باشد برقه بسر میکنند و در آن خود را مصئون تر حفظ میکنند ،  کار شان را ترک میکنند

    در حمل مناسب آن بدون آ�که از طرف مرجع ای جمبور شده باشند   مربوط به شخص میشود که چه �وع پوششی راالبته این

ا�تخاب و کار می گیر�د که این دو مثال مسائلی را که در باال به آن تبین داشتیم بصورت عملی در جامعه در بین با�وان �شان 

  .میدهد

 مربوط   افی روی آن حبث شد میگذریم و داخل یک مبحث دیگر که بازهماز مسئله با حجاب و بی حجاب که بقدر ک

  :به حجاب میشود می پردازیم

  آیا حجاب ما�ع از پیشرفت زن است؟ 
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 بعلت    به بند�د و یا اینکه  کسا�یکه به ترتیبی میخواهند ارزش های اسالمی را �ادیده بگیر�د و یا به آن اهتام و اها�ت

  : را مطرح میکنند   �گرا�ی بدل راه داده ا�د ، امثال عبارات زیر روا�ی از اسالم یا عواملی   روابطی فردی

 به حجاب ، عقب    به بند کشیده است ؛ اسالم از مهان آغاِز الزام زن  اسالم زن را بوسیله بار های گران حجاب

  ... های حجاب است و او از حمدودیت  بروی حتمیل منوده است ؛ پیشرفت و آزادی زن در گرو رهایی ما�دگی را

 دوری گزیدیم ، و با پرسش – هر �وعی که هست – ما از اولویتها  در صورتیکه بیش از هر چیز: به هر حال باید گفت

   میتوا�یم ارائه کنیم ؟    رو برو شدیم ، چه پاسخی زیر

گنده است ؟ و آیا این درست است که حجاب ما�ع پیشرفت زن و او را به ز�دان جهالت و عقب ما�دگی در اف

 پاسخی که یک    امر را از هم تفکیک میدهید ؟  بفرمائید چگو�ه شکل و صورت این هر دو اگر پاسخ آن مثبت است

 ز�ان    در بین حجاب اسالمی و عقب افتادگی میکندعبارت از این است که) امال( دیکته ا�دیشه آزاد واقعی را از اولویتها

 یک وقایه ، یک پوشش و یک ظرف است که متام ا�ساهنا بدان �یاز دارد و عقب افتادکی  رابطۀ وجود �دارد ، حجاب هیچگو�ه

 عامه ، حالت های   یک ساخت فکری و کلتوری پیچیده ای دارد که با بسا مسایل اجتماعی از قبیل حاالت اجتماعی و رفاه

در بر میداشته باشد که تشریح مکمل آن از  سامل ، زمینه های ظرفیتهای تعلیمی و حتصیلی ، حمیطی و خا�وادگی را   روا�ی

آمدیم در د�یای مد و فیشن ؛ این یک پدیده ایست که از هزاران سال به اینطرف جوامع و ا�ساهنا . توامنندی این حبث بیرون است 

ه ا�ساهنا رواج  حلقه مد و فیشن از کهن ترین زما�ه ها در بین جامع به طرز لباس پوشیدن و حنوه استعمال لباس مبادرت داشته
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داشته هر کس مطابق به خواست و سلیقه و ایجابات حمیطی لباس می پوشند که این هم به ا�کشاف و ترقی دا�ش و فرهنگ تأثیری 

    اکثرًا با دامن های کوتاه و باالتنه های بی آستین  ز�ان مثال در اروپا.  صرفًا موضوع ا�تخاب حمیطی و سلیقه یی میباشد  �دارد که

جمامع ظاهر میشو�د اما یک خامنی که در فابریکه ، یا مزرعه و یا در دفرت کار میکند هیچوقتی با مهان لباسی که در شب در 

بطور مثال . �شینی و مهما�ی می پوشد ظاهر منیگردد و اگر این کار را بکند مورد متسخر مهقطاران خود قرار میگیرد 

 است که �اف و کمر شان عریان و منایان است و اکثرًا این لباسهارا که در متام  میان خامن ها لباس ساری مروج  در هندوستان

 حتی ز�ا�ی که در کناره های حبر به صید ماهی می پرداز�د و یا در روی سرکها ز�دگی دار�د �یز می   هندوستان رواج دارد

بیک حرف این حبث را در مورد . یتوا�د پوشند که این هر گز دلیل به پیشرفت و یا عقب ما�دگی یک زن هندوستا�ی شده من

  . حساب شده منیتوا�د   پیشرفت و یا عقب گردی اجتماع لباس خامته میدهیم که مد و لباس هرگز معرف

هبمه حال رشد فکری و ا�دوخته های علمی ا�ساهنا چه با�وان باشد ویا مردان مربوط و وابسطه به �وع و طرز لباس پوشیدن 

   کرته قناویز" تان خامن های وجود دار�د که به سطح داکرتی ختصص دار�د اما مهان لباسهای حملی که بنامدر ازبکس. آهنا �یست 

 و تن دار�د و    تکه بسر شهرت دارد و دارای آستین ها پهن و کشاد و عاری از چین ها و پردایش هاست با رو سری ای از مهان" 

 هر گز باعث این �شده است که دا�ش مسلکی   با حجاب اسالمی تطابق دارداین در حالیست که این �وع لباسها که در �وع خود

مهچنان در افریقا ز�ا�ی را می بینیم که از فرط فقر حتی جا های الزمی بدن خود را هم منیتوا�ند . این با�وان را زیر سوال قرار دهد
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ان با آن عادت کرده ا�د منیشود آ�ان را که حتی از کتاب بپوشا�ند که بدن و سینه های شان عریان است و با این بی حجابی که آن ز�

  . منی فهمند خباطری که بدون سرتهستند ا�ان را دا�شمند و مرفع بدا�یم  دا�ش یک حرفی را

 خمتلف   ختصصهای   که به اوج  دار�د   وجود  با حجابی   ز�ان  ما�ند سوریه و مصر  �یز   عرب  کشور های بر عکس در قلب

آیا وقار و متا�ت آهنا ، که با .  ا�د  اجتماعی ، باالترین سطح مشارکت را داشته  و خدمات خمتلف   و در فعالیتها  رسیده  علمی

 را، که جامعه شاهد آهنا    آهنا  استفاده از آن ، حکم قرآن را لبیک گفته ا�د ، امتیازات علمی ، رشد مد�ی و خدمات اجتماعی

  ! مرجتع و عقب ما�ده در آمده ا�د؟  بصورت ز�ا�ی ا آگاه در حلظه سحر آمیز به حتلیل برده است و باالخره � بوده

 با برهنه ساخنت و یا �یمه برهنه ساخنت ز�ان از آهنا چه ملعبه که   ما در غرب عمال از طریق تلویزیوهنا و رسا�ه ها می بینیم که

   فروشی و سکس در حضیض جا�سوز پستی و �کبت�ساخته ا�د آیا می فهمید که زن را تا کدام ا�دازه در کا�ال های خود 

الوبالی قرارداده ا�د که هر گز �ظیرش در هیچ دوره ای از تاریخ معلوم ا�ساهنا بنظر �رسیده است �ام این را چه می ما�ید؛ 

  !گری ، بی شرمی،یا ستیغ متدن؟

    �یز حد و مرزی را تعین   حجاب آموزه های حیاتی دارد چنا�چه در بین  قرآن کتابست که در متام عرصه های ز�دگی

   ]19[}و ال ُیبدین ز ینَتهن اّال ما َظهر منها{:فرموده است
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 و  و زینتهای که بطور طبیعی» ارا میگردد که بطور طبیعی آشک  �کیید مگر آ�چه   را آشکار  زینت و زیور خودشان«

   می توان   ظاهر میگردد ، آ�گو�ه که مجهور علما میگویند،عبارت از صورت ودو دست زن، و جز اینها بدون تکلف

  .  و زمحت مستور داشت  بدون مشقت

د داشت ، هر عضوی  و اجتماعیش باز خنواه   و متا�ت، زن را از حرکت علمی  واجب از حجاب بدیهی است که این حد

 زمحت باشد ، خداو�د آشکارا ساخنت آن را حکم داده و هر عضوی که خداو�د حکم به سرت آن    مایۀ که پوشا�د�ش برای زن

  .داده باشد، حمققًا در پوشا�دن آن هیچ زمحتی برای زن ببار خنواهد آورد

 از حتریک و   با لباسهای که ما�ع ن کامل سراپای بدن و پوشا�د   در جامعه  از حضور بر کناری زن:  چون  اما حمدودیت های

 صورت    در حرکت است ، خواه از روی ورع و پر هیزگاری باشد و یا احتیاط کاری   و مایه خستگی و دیدن فعالیت 

    شریعت   مبا�ی  و مسئولیت   حساب  ویا بر اساس ا�گیزه های افراط گرا�ه و بدعت ، مهه و مهه از گرفته باشد

 که جوامع اسالمی در واقع بر پایه   این وضعی �یست   در هر صورت  . عواقب آهنا را متحمل خنواهد شد   بدور و اسالم  میاسال

     ]20[.آن عمل کنند

  : حجاب و متا�ت زن با   در رویارویی خودخواهی مردان

  : مطرح کنیم  که سوالی به شرح زیر  اینک وقت آن است  این موارد  بعد از بیان                        
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 کناره گیری کنند ،    و حجاب اسالمی   که از موازین متا�ت  ز�ان را فرامیخوا�ند   گروهی از مردان به عقیده مشا اینکه

    عقب  از حمدودیت های  و میل به رهایی  جامعه  ش غیرت خوردن �سبت به منافعچه ا�گیزه ای دارد؟ آیا واقعًا ا�گیزه ا

   تعالی و ترقی میباشد؟   جامعه بسوی  دادن  و سوق ما�دگی

 برای جامعه و زن باشد ، مضحک و ساده   و دلسوزا�ه   �اب  این غیرت خوردن  دعوت به بی حجابی  ا�گیزه آهنا فرض اینکه

 فوق    از سادگی  اطمینان داشته باشد   و به حقا�یت آن   این فرض را باور کند  مهچنین است کسی کهلوحا�ه به �ظر میرسدو

  .العاده بر خوردار خواهد بود

 از طرف   جنسی   خود آرایی و حترکات  که در آهنا بیشرت   منایشی ای اشرتاک میکنند چنین است کسا�یکه در هنر های

 غریزه   و بد�بال اشباع   که چنین شخصی شهوت ران   کسی در این شک دارد  شرایط  در این   صورت می گیرد ، آیا ز�ان

مهینطور صدها شعبه را ما میتوا�یم . شیوه بیان می دارد  و از این راه ، خود خواهی اش را با صادقا�ه ترین جنسی خود میباشد

 اما در حقیقت مهه چیز زن را حتی حیثیت و قار و در هنایت    میکنند  بسیار پیشرفته بیابیم که ظاهرًا به منافع ز�ان کار در جوامع

 موسم شباب شان در   هستی وی را از وی می گیرد و چه بسا ز�ان ا�د که بعد از، از دست دادن زیبایی ها وسپری شدن

ند و باری در این تنها چیزیست که بی ب. ساعت مشاری دار�د فراموش خا�ه ها به حالت های بدی بسر می بر�د و برای مردن

اخیر برای با�وان جوان و �ا عاقبت ا�دیش که حتی از فکر تشکیل خا�واده هم ابا می ورز�ددر فرجام برایشان ارمغان داده می 

  .شود
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 33 سوره �ساء ، آیه ـ قرآم جمید ، ]1[

  . و دارقطنی  لیهقی و امحد و حاکم: ـ روایت از  ]2[

  .195ـ قرآن جمید ، سوره آۀ عمران ، آیه  ]3[

  .97 حنل ، آیه ،  "                                      "                               "ـ  ]4[

  .11ـ قرآن جمید ، سوره �ثاء، آیه  ]5[

  ، از سوره �ساء2ـ قرآن جمید ، آیه  ]6[

   از سوره �ساء 12ـ قران کجید ، آیه  ]7[

  . ، تالیف الرمضان البوطی106می ، ص ـ زن در شفافیت قوا�ین اسال ]8[

رآن  تعالیم اقتصادی و سیاسی ق1362وتاریخ فلسفه در اسالم ، میر حممد شریف، چاپ جمتمع دا�شگاهی سال . 4 و 3ـ جمادله ، آیه های  ]9[
  261و260صص

  277ـ مهان ص،  ]10[

  140 تا 127ن بوطی، صص،رمضا... ـ زن در  ]11[

  .282ـ قرآن جمید ، سوره بقره ، آیه ،  ]12[

  .�11ساء ، آیه  "                                      "                             "ـ  ]13[
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از » الطرق احلکمیه« به کتاب : ، رک 141و140ن ، ص،  در مورد گواهی و شهاد�ت،تالیف دکرت سعید حممد رمضا شفافیت شرعت اهلی ]14[
   چاپ املنیر 145 ،ٌ  ،  ابن قیم جوزی

  148، ص، » الطریق احلکمیة« کتاب:  رک143تا 140 قوا�ین اسالمی ، مهان ، ص،  ـ زن در میان شفافیت ]15[

  .146ـ140ـ مهان ، صص ]16[

  .9 الی 6 �ور آیه های   ـ قرآن جمید ، سوره ]17[

  .59 احزاب ، آیه ،   ـقرآن جمید ، سوره ]18[

  .31ـ قرآن جمید ريال سوره �ور ، آیه،  ]19[

  .185ـ مهان ، ص،  ]20[

   

 


