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 مقدمه وزارت

وسط وهمآهنگ بافطرت بشری بوده که در دين مقدس اسالم ،دين اعتدال،

قرن ها،ميلياردها مسلمان با پيروی از دساتير واال وگرانسنگ اين  یلاطو

موده اند که خداوند جل جالله، آن مسير را راهی برای مسيری را پي دين ،

 .ستخوانده اآزاد ی انسانها از آتش دوزخ وسعادت جاودانی ايشان 

ت دارد که طی سال های اخير باتشويق وزارت ارشاد،حج واوقاف مسر  

وحمايت دانشمندان فرهيخته، پژوهشگران ومحققين ارجمند، در حوزه های 

أليف وترجمه آثار گرانبها گام های مهمی مختلف حقوق بشری ، با ت

درراستای بلند بردن ميزان آگاهی های دينی مردم وبسيج علمای دينی 

 برداشته است. ، برای إحقاق حق اساسی مسلمانان

، تالش  وتدريب أئمه رياست تعليمات علوم دينی ابتکارکتاب حاضر که به 

زيز عزيز ومحترم ، هريک مولوی عبدالع خستگی ناپذير مؤلفين محترم 

وزحمات بی پايان استاد حامد مولوی نورهللا صافی مشاورين وزارت 

در راستای بازنگری وايديت کامل آن در  تعليمات علوم دينی،رئيس 

ز منظر شريعت اضرار عرف وعنعنات ناپسند ا ی بررسی از عرصه

ترين دستآورد های فرهنگی  در واقع، يکی از مهم ،وقانون تأليف گرديد

در بلند بردن آگاهی های دينی  فکری اين وزارت محسوب ميشود کهو

 وحقوق بشری مردم افغانستان نقش اساسی ايفا می نمايد.

ً جامعه ما متأثرازُعرف وعنعنات ناپسنديده ای است که در تضاد با  اساسا

قرار دارد واين عنعنات ناپسنديده ما ارزش ها وفرهنگ واالی اسالمی 

گيرد وروزانه هزاران تن از مردم ما  نان را قربانی میبيشتر از ديگران ز

ازاين پديده، متضرر می شوند وشيرازه ی زندگی  به خصوص دختران

 خانوادگی مردم ما از هم می پاشد.



 

تحقيقاتی که انجام شده است، پديده ی خشونت در ميان مردم به ويژه زنان 

ً چالش جامعه ی انسانیکه قشر آسيب پذير دنيای معاصر  ميباشد صرفا

ها به خصوص به دوران  انسانی نيست؛ بلکه اين پديده به زندگی اوليه 

ن کريم واحاديث نبوی گردد وهمانگونه که قرآ قبل ازاسالم برمی جاهليتِ 

در  کليدیعوامل ذيل را ميتوان به عنوان عامل ،ازآن پرده برداشته است 

 ترويج خشونت عليه زنان اثر گذار خواند:

ن ميزان آگاهی های دينی وحقوقی مردم درراستای تأمين پائين بود -1

 ها. حقوق اساسی انسان

رف وعنعنات ناپسنديده در جوامع بشری که به دليل پائين موجوديت عُ  -2

بودن سطح اطالعات دينی،معموالً اين عنعنات ناپسنديده را برچسِب 

 دينی می زنند.

عدالت اسالمی  کم توجهی والة امور و نهادهای مسئول در تقويت روند -3

برای استحکام پايه های زندگی شرافتمند انسانی که فقر سواد ، فقر 

مسئوليت پذيری نخبه گان وسياستمداران پائين بودن ميزاِن اقتصادی و

 سوم دانست. عنصرتوان از عناصر کليدی در  ودولتمردان را می

همکاری  بهبه اينطرف  2010اگرچه وزارت ارشاد،حج واوقاف از سال 

با تدوير سيمينار ها وورکشاپ های تخصصی  ملی وبين المللیهادهای ن

برای بسيج وارتقای ظرفيت علمی خطبا واستادان مدارس دينی ، جبهه 

وسيعی رابرای بلندبردن آگاهی های دينی مردم ومبارزه عليه عرف 

وعنعنات ناپسنديده ، گشوده است؛اما برچيدن اين جرثومه ی فساد، مبارزه 

خواهد ، درهمين راستا ابتکار چاپ اثر گرانسنگ حاضر  دت میطوالنی م

 می« اضرارعرف وعنعنات ناپسنديده ازمنظرشريعت وقانون»تحت عنوان

باجلب همکاری علمای کرام، رای فرهنگی وعلمی نداين مبارزه وَ تواندرَ 

 تر بسازد. گستردهجدی تروفرهنگيان،نهادهای ذيربط وفعاالن حقوقی ، 

به عنوان عالی ترين نهاد دينی در واوقاف  وزارت ارشاد،حج

طرح اين پروژه توسط رياست تعليمات علوم دينی وتدريب ازافغانستان،



 

 

ودفترهمکاری های مردم آلمان در  ايديت کنندهمؤلفين محترم،  أئمه،

برعالوه ی تمويل كه  سپاسگزاری می نمايد( صميمانه gizافغانستان )

بهترين ، باتشريك مساعي ات کشور، سيمينار های علمی در مرکز ووالي

محسوب  حوزه ی فرهنگینخستين کتاب در اين  اثر علمي وتحقيقي را كه

 می شود ، چاپ ودر اختيار عالقمندان قرار دادند.

 مينار ها وورکشاپ های که دراين راستا داير میياين اثر در تمامی س

مردم از قی دينی وحقوآگاهی های ميزان گردد وهمچنان برای بلند بردن 

بوده وباابراز نظريات انديشمندان عزيز، ع بالمانِ طريق منابر ومساجد ،

  آن خواهيم پرداخت.علمی وپژوهشی به غنای عندالموقع 

 والسالم

 وزارت ارشـــــــاد،حـــج واوقـــاف

 ریاست تعلیمات علوم دینی وتدریب أئمه

  2015/ 1394 –کابل 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اولقسمت 

 

 ه با شریعت وقانون منافات داردهای ُعرفی ک ازدواج

 

 

 



 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 پیشگفتار

انسان یک موجود اجتماعی است که نمی تواند به تنهایی خود زندگی  نماید 
، همانا ازدواج   به شکل اجتماعی  و یگانه راه زندگی کردن انسان ها

ی بندندکه یکدیگر را تا پیمان م  قانونمندمی باشد که از طریق آن بایکدیگر
 آخر عمر همکاری  نموده و غم و شادی خود را با یکدیگر شریک بسازند.

از پیامد های همین ازدواج است که تولید نسل مطرح می شود و انسان ها 
جامعه به فساد گسترده  ی مواجه و   بقای نسل میکنند؛ اگر ازدواج نمی بود

در   ان از بین رفتن نسل آدمیامراض گوناگونی به وجود می آمد و امک
 روی زمین  نیز متصّور بود.

پژوهش های اخیر به وضاحت نشان داده است که  در برخی از کشور های  
میان دختران و پسران   جهان به خصوص در غرب که روابط نامشروع

قبل از ازدواج ، معمول است ، خود باعث تباهی طرفین و سبِب امراض 
وغیره امراض مزمن وساری گردیده است که  «HIV»  گوناگون مانند

دختر   دلیل اصلی آن کم بهادادن به ازدواج  قانونمند و عدم رعایت روابط
 و پسردرچوکات قانون پاک زناشوهری می باشد. 

اما، زن که طرف دوم ازدواج وبه اصطالح نیم پیکر جامعه ی بشری را 
ودرد ورنج های  تشکیل می دهد، در طول تاریخ متحمل مشقات،تکالیف

بیکرانی  شده است که خالف مصالح علیای بشری ومخالف مصالح کلی 
 خانواده ودر تضاد با ارزش های دینی قرار دارد.

آثار بجامانده از این مصائب جانکاه ، نه تنها متوجه زنان قبل از اسالم در 
که تمدن انسانی به نقطه اوج خود  21قرن ششم میالدی بود، بلکه در قرن 

سیر مینماید نیز سرنوشت وحیات تعدادزیادی اززنان را در گوشه وکنار 
 جهان تهدید می نماید.



 

این جنایات نابخشودنی که باعث خشونت ُجّدی وتهدید علیه زنان گردیده 
 است،ناشی از عوامل ذیل است:

پایین بودن سطح سواد وآگاهی های دینی وحقوقی مردم از ارزش ها  -1
 . وتعالیم  واالی اسالم

 فقر اقتصادی  -2
عرف وعنعنات ناپسندی که بر تاروپود زندگی اجتماعی وفرهنگی  -3

مردم در طوالی زمان ریشه دوانیده و زنان را آسیب جدی وضرر دردناک 
 می رساند.

درافغانستان ، برعالوه پایین بودن سطح سواد وآگاهی های دینی وحقوقی 
جود دارندکه برخی از مردم از تعالیم دینی ، تعدادی از رسوم وعاداتی و

خانواده ها به آن تمسک ورزیده وزنان را ازحقوق اساسی شان منع میکند ؛ 
متأسفانه که عامالن این اعمال شنیع وخالف ارزش های اسالمی، این عمل 

 خودرا بعضاًتوجیه دینی می نمایند.

دقیقاً إعمال اینگونه برخوردهای غیرانسانی وپیروی ازاین عنعنات ناپسند ، 
ثرات منفی وگسترده ای در زندگی زنان وارد نموده وسبب افزایش ا

 خشونت علیه زنان شده است.

به منظور ریشه یابی عوامل خشونت ومیزان تاثیر پذیری رسوم وعنعنات 
فوق الذکر،مادراین بحث پژوهشی تعدادی ازاین رسوم وعادات ناپسندیده 

افذه در برابر آنهارا رابه بررسی گرفته  وموقف شریعت اسالمی وقوانین ن
 مورد  بررسی وپژوهش قرار خواهیم داد.

قابل ذکر است که برخی از این موارد طور تطبیقی از دو زاویه حسن وقبح 
آن به دقت مورد تحقیق قرار داده می شود ودر عین حال عنعنات ناپسندیده 
ای که در مناطق مختلف افغانستان وحتی  عنعنات رایج در برخی از کشور 

ین ای منطقه  نیز شامل این بحث  بوده و در روشنایی تعالیم اسالمی وقوانه
مورد مطالعه قرار خواهیم داد تا   نافذه کشور َطی مباحث جداگانه

عالقمندان مسایل حقوق زن بتوانند در روشنایی آن گام های اساسی را 
 برای برچیدن این رسوم ناپسند بردارند.



 

 

 فصل اول

 وقوانین وضعیخشونت از نظر اسالم 

  مبحث یکم:  تعریف لغوی واصطالحی خشونت

خشونت یک واژه عربی است که در لغت به معنای خشن شدن و زشت 
شدن را گویند و در اصطالح به کار بُردن هر نوع روش ناپسند به هدف 

 1رسانیدن ضرر به دیگران را خشونت گویند.

ب، درشتی فرهنگ دهخدا ، خشونت را به معنی سخت رویی، خشم،غض
 2کردن، تندی کردن،غلظت وخالف نعومت ، معنی نموده است.

ی بنابر این: خشونت تنها ابراز خشم و غضب نبوده ؛ بلکه ساحه وسیع
گیرد، اساس خشونت را ضرر رسانیدن به دیگران تشکیل را در بر می

دهد که خواه ضرر مادی باشد یا معنوی، جسمی باشد یا روانی و یا می
می  یگر صورت پذیرد که باارائه تعاریف متعدد ذیالً توضیحبه اشکال د

 گردد: 
از برخورد زشت و نا سالم با جانب مقابل است که  خشونت عبارت -1 )

 شود.باعث ایجاد ُغّصه و قهر می

از آن نوع عمل فردی و گروهی است که باعث  خشونت عبارت -2
 ه برساند.ا صدمهای دیگران رصدمه فزیکی یا روانی شود و ارزش

خشونت عبارت از رفتار و برخورد نامطلوب فرد یا گروه، باگروه  -4
 3ویا فرد دیگر است.(

 با این حال، خشونت  اساسا به دو نوع می باشد: -5

                                                             
 1ة-2/12لفائق فی غريب الحديث و اآلثر:ا -4/93الصحاح فی اللغة: -1
 فرهنگ دهخدا -  2
 .1443الی:10/1439مجلة محمع الفقه االسالمی: -3



 

 خشونت مستقیمالف: 

 خشونت غیر مستقیم ب : 

 الف:خشونت مستقیم:

شود، مانند: لت و کوب، خشونتی است که به صورت آشکار دیده می
در دنیای معاصر بیشترین شکایات زنان  عذیب، شکنجه، قتل و...تهدید، ت

در حوزه خشونت های مستقیم است؛ زیرا تازمانی که خشونت 
غیرمستقیم مراحل تکوینی خودرا نپیماید ووارد خشونت فزیکی مستقیم 

 نشود ، شکایت نمی شود.

 ب:خشونت غیرمستقیم:      

شود اثرات آن احساس می شود، اماخشونتی است که به چشم دیده نمی
های قومی، زبانی، تفاوتی و عدم همکاری و تاکید روی تفاوتمانند: بی

 و... ،حقوقی منطقوی، جسمی، مذهبی، نژادی ،روانی

درین بحث توضیح خواهیم دادکه کدام نوع خشونت شرعا وقانونا ممنوع 
است، وکدام نوع خشونت اگرچه جرم نیست ،اما خالف اخالق ومعاشره 

 حسنه است؟

دراین مبحث تمرکز تحقیق راجع به خشونت علیه زنان و استفاده قانونمند 
ازپدیده ی منع خشونت علیه زنان است که در شریعت اسالمی وقوانین 

 نافذه افغانستان مورد دقت قرار داده شده است.

در قوانین افغانستان چگونه  لذا باید ببینیم که اصل منع خشونت علیه زن
چه جایگاهی برای زنان در این قوانین وضع شده است ؟ آنگاه است؟ و 

توان بسیار ساده به این پرسش پاسخ یافت ؛ چون قانون اساسی کشور می
بدون کدام دغدغه زنان را دارای حقوق مساوی با مردان دانسته است، 

 چنانچه در ماده بیست و دوم این قانون آمده است:



 

 

باع افغانستان ممنوع است. اتباع )هر نوع تبعیض و امتیاز بین ات
افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراى حقوق و وجایب 

 4باشند.( مساوى می

نسته که این قانون، حقوق زنان را با مردان مساوی دا شودمعلوم می
است ، خود گویای این امراست که قانون  اساسی افغانستان مخالف 

انی شایسته، انس ،مردان هماننداه زنان را تبعیض بوده و جایگ خشونت و
 و اسالمی می داند.

از سوی دیگر : دولت جمهوری اسالمی افغانستان، زیر چتر قانون 
 اساسی ، فرمان تقنینی خاصی دارد به نام " قانون منع خشونت علیه

ف آن خشونت علیه زنان را چنین تعری ماده سومبند دوم زنان" که در 
 کرده است: 

ونت: ارتکاب اعمال مندرج ماده پنجم این قانون است که موجب خش 2) 
 5صدمه به شخصیت، جسم، مال یا روان زن می گردد.( 

ماده سوم قانون منع خشونت علیه زن، در حالی که صدمه زدن به 
پندارد، وبااستناد ماده شخصیت، جسم، مال یا روان زن را خشونت می

 زن می پندارد: پنجم ،یک چنین مواردی را خشونت علیه
 شود:، خشونت شناخته می)ارتکاب اعمال ذیل علیه زن

 تجاوز جنسی    .1
 مجبور نمودن به فحشا    .2
ضبط و ثبت هویت مجنی علیها و نشر آن به نحوی که به     .3

 شخصیت وی صدمه برساند.
آتش زدن یا استعمال مواد کیمیای، زهری و یا سایر مواد     .4

 ضررناک.
مجبور نمودن به خودسوزی یا خودکشی و استعمال مواد زهری یا     .5
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 سایر مواد شررناک.
 مجروح یا معلول نمودن    .6
 لت و کب    .7
 خرید و فروش به منظور یا بهانه ازدواج    .8
 بد دادن    .9

 نکاح اجباری    .10
 ممانعت از حق ازدواج و یا حق انتخاب زوج.    .11
 إکمال سن قانونی. نکاح قبل از    .12
 دشنام، تحقیر و تخویف.    .13
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 6منع تصرف اموال شخصی (     .18

این فرمان تقنینی اگرچه موارد خشونت علیه زنان را بازگو نموده است؛  
مان دومشکل وجوددارد که زمینه ی عملی نمودن آن را به امادرین فر

 چالش  مواجه نموده است :

ء الف: مواردی ازین قانون مخالفت به احکام شرع داردکه ازطرف علما
را  رماناسالمی وحقوقدانان نقد گردیده است، بناًء زمینه ی تطبیقی این ف

 به مشکل مواجه ساخته است.

اردجزایی عدالت رعایت نشده؛ بلکه ب:  درین فرمان تقنینی درمو
 عاطفی برخورد نموده است،به طورمثال:
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)کسی زِن بالغی را به فحشا مجبورسازد به حبس طویل که کمترازهفت 
سال نباشد محکوم می گردد واگرمجنی علیه زن نابالغ باشد به حبس 

 7طویل که کمترازده سال نباشد محکوم می گردد.(

حبس  ( درمورد:تفخیذ،مساحقه وامثال آن نیز4امادرماده:)هفدهم( دربند)
 طویل تاهفت سال پیش بینی نموده است.

 این امر به طور واضح نشان می دهد که  اصل عدالت در دو ماده فوق
ده شالذکرآنگونه که با روح شریعت سازگاری داشته باشد نادیده گرفته 

ه رفته کاست. ویا در مورد دوم ، برخورِد عاطفی و ناعادالنه صورت گ
 میتواند تطبیق آن در جامعه اسالمی مشکل ساز باشد.

ظلم وخشونت علیه زنان آمده  محکومیتِ  تقبیح ونصوص فراوانی در
 پردازیم: است که به ذکر یکی دو مورد ان می

 از جمله ابوداود از معاویه قشیری نقل نموده که گفته است:
ِ، َما َحقُّ َزْوجَ ) ، ْطِعَمَها إِذَا َطِعْمتَ أَْن تُ »: ، قَالَ ِه؟ِة أََحِدنَا َعلَيْ قُْلُت: يَا َرُسوَل َّللاَّ

إِالَّ   قَب ِْح، َواَل تَْهُجرْ ، َواَل تُ َوْجهَ  الْ َوتَْكُسَوَها إِذَا اْكتََسْيَت، أَِو اْكتََسْبَت، َواَل تَْضِربِ 

ُ قَبَّ  وَل:، قَاَل أَبُو دَاُودَ: " َواَل تُقَب ِْح أَْن تَقُ «فِي اْلبَْيتِ    -  َحِك َّللاَّ
 قال: األلباني : حسن صحیح

ر درسیدم و پرسیدم: رأی تو  صلی هللا علیه وسلمخدا به خدمت رسول  
ها خورید به آناز همان غذایی که می»مورد همسران ما چیست؟ فرمود: 

ها را کنید، لباس آنای که لباس خود را تهیه میبدهید و از همان پارچه
و  ن را مورد ضرب و شتم قرار ندهید و با کردارهم تهیه نمائید، آنا

 .«ها رفتار ننمائیدگفتار زشت و ناپسند با آن

 

 گفتار اول
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 ازدواج اجباریانعقاد 

ازدواج اجباری معموالً درکشورهای جهان سوم وفقیربیشترمی باشد 
وعوامل گوناگون دارد که هرکدام آن درین بحث توضیح وشرح می 

 گردد.
 ی:الف: فقر ونادار

 گوشهفقریگانه عاملی است که اکثراً مردم مجبورمی شوند اوالد ویا جگر
ن خودرا بدون رضایت وی به کسی به عقد ازدواج بیاورند که افغانستا

 -طبق شرح فوق -ازآن جمله کشورهای است که آمار ازدواج اجباری
بخصوص دروالیات و ولسوالی های دوردست وقبایل   بسیاربلند میباشد

 ازتسلط دولت وحوزه حاکمیِت قوانین به دورافتاده است.  نشین که

 عدم آگاهی :وبی سوادی  ب:
بی سوادی خود ازعوامل مهم وسبب ازدیاد ازدواج های اجباری می 

د شود وازاثربی سوادی است  شخصی خود اقدام به ازدواج اجباری میکن
 ویا اشخاص دیگررا مجبوربه ازدواج اجباری می نماید.

 ز حاالت، به دلیل عدم آگاهی از حقوق شرعی وقانونی خوددر برخی ا
را ودیگران است افرادی به دلیل قرابت که باطرفین ازدواج دارند خود
د، ذیحق دانسته ، درامور ایشان مداخله نموده وإعمال نفوذ می نماین

شور اگرآنها حق خود وافراد دیگررا که شریعت اسالمی وقوانین نافذه ک
 ت، بدانند هیچ وقت درامورشخصی دیگران مداخله نمیدرنظر گرفته اس

 کنند .
 یازه قرآن کریم، حتی درمورد عقیده توحید وایمان به هللا جل جالله اج
 : مداخله وإعمال نفوذ اقارب وخویشاوندان را منع نموده ومی فرماید

  8) ال اکراه فی الدین (
 یست .ن  ترجمه: دردین، اکراه وسختی

اسالم برای ما  اجبارواکراه را حتی در امور دینی  پس زمانی که دین
واعتقادی مان اجازه نداده ، به طریق اولی در امر ازدواج که از تبعات  

                                                             
 قرآن کريم ، سوره        ، آيه:   8



 

 

واز فروعات دینی محسوب می شود حق مداخله وإجبار را نداریم. پس 
ماچطور میتوانیم  که درعقد ازدواج  دیگرا ن  مداخله نموده  وایشان 

 سازیم ؟رامجبور به نکاح ب
شکی نیست که همین ازدواج های اجباری که درمناطق مختلف جریان 
داشته عامل عمدۀ آن بی سوادی وعدم اطالع ازحقوق خود ودیگران 

 است.
نامزد نمودن فرزندان در ایام طفولیت  نیز ازعوامل نکاح اجباری   -

شده میتواند ، تعدادي از والدین در خانواده ها اندكه اطفالي را كه 
همزمان تولد مي شوند به نام یكدیگر میكنند ، كه در ایام جواني آنها 

ولي نظر به این كه به نام شان  یكدیگر خودرا دوست نمي داشته باشند ؛
شده پسر دختر را از خود دانسته جبرا با وي عروسي میكند در حالي كه 

م هیچ نوع احساس خوبي برَوي نمي داشته باشد و باالخره گفته میتوانی
 این خود نوعي از ازدواج هاي اجباري گفته مي شود.

یكي دیگراز عواملي كه سبب ازدواج هاي اجباري مي شود ، در  -
شرایط كنوني كه در بعضي مناطق زورمندان قدرت دارند به شكلي از 
اشكال دختراني را كه داراي حسن وزیباي باشند جبرا به نكاح خود در 

ایشان  تطبیق نمی گردد ، چو ن هر كاري  مي آورند ،وهیچ  قانون باالی
كه آنها انجام دهند نیروی براي بازداشت و پیگیري آنها وجود ندارد. 
باالخره این موضوع باعث مضاعف شدن مشكالت در زندگي زنان 

 بخصوص دختران در خانواده های فقیر  مي گردد. 

 زن ستیزي كه در جوامع امروزی حاكم است نیز یكي از عوامل  -
ازدواج های  اجباری شده میتواند؛ چون اكثرا مرد ها به زنان ارزش 

 بیشتری نمي دهند و آنچه خودشان بخواهند آن عمل را انجام میدهند.
قابل تذکراست که ازدواج هاي اجباري نه تنها باالي دختران ؛ بلكه  - 

باالي پسران هم تاثیرات ناگوارو منفي را برجای مي گذارد ، بطور مثال 
 : 

اكثرا اتفاق افتاده كه پسرجوان را همرا با خانم بیوه برادرش به نكاح 
مجبور نموده اند ، كه افراد بسیار كم توانسته اند توافق كنند ، یعني از 



 

نگاه سني هم مشكل مي داشته باشند و هم از نگاه مراوادات خانواده گي 
نمایند ، شاید  و اخالقي ، این دو تن نمي توانند یك خانواده سالم تاسیس

پسر به مشكالت رواني و روحي ومشكالت متعدد دیگر مواجه شود ، 
بناء زماني كه ما یك چنین خانواده ی داشته باشیم ، بدون شك جامعه نیز 

 از آنها سودي نمی برد ؛ بلكه مشكالت زیادي را متقبل مي شود .

باشد ،  مشكل دیگري كه ازدواج هاي اجباري در جامعه میتواند داشته  -
گسترش فساد اخالقي مي باشد ، زماني كه یك خانم در خانواده و با 
شوهرش كنار نیاید و روابط خوب نداشته باشند بخاطر إرضا نمودن 
خواهشات خود به کسانی غیرازشوهر  رو مي آورد وباعث گسترش 
فساد اخالقی درخانواده وجامعه می گردد . برعکس مردان به زنانی که 

واج شان نیست روی می اورند که هر دو کار خالف شریعت در قید ازد
 اسالمی است وباعث می شود که فساداخالقی ترویج بیابد.

ازدواج پیامد حقوقي و وجایبي را در پي دارد که ازآنجمله احترام متقابل 
میان زوجین، درک تکالیف متقابلۀ زن و شوهر و اعتقاد به زندگي با 

ح اجباری،  درک تکالیف متقابله  ازمیان باشد، در صورت  نکاهمي مي
رفته ونسبت عدم احترام متقابل زوجین پاي تفریق و جدایي به میان 

 آید.مي

دهد و براي ایجاد یک از آنجایي که خانواده بنیاد جامعه را تشکیل مي
جامعۀ متمدن که در آن اصل آزادي شخصیت طرفین، حقوق و کرامت 

بایدرعایت گردد و احترام شود، الزم   انساني زوجین و حقوق دیگران
است تا بنیان و هسته ی اصلي را که ازدواج آزاد ، بارغبت  ولی 

ها را آنگونه قانونمند است تشویق نماییم  و از آغاز، این حقوق و آزادي
که شریعت اسالمی  بر آن تأکید دارد، رعایت نموده ان را بسط دهیم تا 

 بالوسیله جامعه اصالح گردد.

از این رو، باید سعي به عمل آید تا فضاي اعتماد و صمیمیت در خانواده 
ها به وجود آمده و استعداد افراد خانواده به پذیرش این حقوق و آزادي



 

 

آماده شود. این در صورتي عملي خواهد شد که رابطه بین زوجین در 
 خانواده بر پایه ی مساوات  وارزش ها استوار گردد.

ها افزایش بر پایه حاکمیت و محکومیت بنایابد، بد بیني اگر رابطۀ فامیل
یافته، فضای خانواده از محبت و خوشي به جنگ و جدال و نا رضایتي 
گراییده، اطفال فامیل تحت تاثیر همین روحیه قرار گرفته، ترسو و بي 

 آیند.اراده بار مي

زن باید درمقابل شوهرش خوش رفتار وخوش خلق بوده و آرامش 
و اطمینان قلبي او را فراهم نماید تا زمینه ی سالم براي تربیت  روحي

توان چنین فضایي را فرزندان به وجود آید که با ابراز لطف و محبت مي
 خلق نمود.

شوهر نه تنها مکلف به پرداخت مهر، خوراک و پوشاک، تهیه مسکن و 
سایر حوایج زن است، بلکه مکلف است که درمقابل همسرخود از حسن 

یت، اخالق نیک و صمیمیت کار گرفته و از هر عملي که سبب اذیت ن
 زن گردد، بپرهیزد)حسن معاشره بعداً شرح می شود.(

واگرنکاح چنانکه شرع وقانون بیان نموده صورت نگیرد وجبرا انجام 
 یابد ، به عباره ی دیگر:

دختری مجبور به ازدواج  اجباری شود ؛ اسباب که باعث بقاء ازدواج 
ت روابط زناشوهری است نابود می گردد، در چنین جامعه ای ، ومحب

مرجعی هم سراغ ندارد که برای دادخواهی به آن مراجعه نماید، در 
نتیجه ، زنی که  جسور است ، وتحت عواطف وفشار روانی قرار بگیرد 
مجبور به خودُكشي ، خود سوزي ، فرار از منزل ،کارشکنی درادارۀ 

ده مند شدن در مقابل فامیل واعضاء خانواده خانه،فساد اخالقی، عق
شوهروهمنوعانش مي شود . و اگرزن جسورنباشددرانزوا قرار گرفته 
وبه زندگی ذلت بار وبرده مانندقناعت میکند که ، هردوطرززندگی 
خالف دین ومصالح ازدواج وتربیه اوالد سالم است واسالم عزیز اصالً 

 با یک چنین زندگی ننگینی مخالف است.



 

 

 گفتار دوم:
 حق انتخاب همسرجلوگیری از

حق انتخاب همسر برای زن ومرد از حقوق اساسی انسانهااست که دین 
د ودر دین مبین ننمای می دمقدس اسالم وقوانین وضعی نیز برآن تاکی

اسالم از مهمترین پیش شرط های است که بدون انعقاد این شرایط ، 
 امکان عقد ازدواج میسر نیست. 

بشری ، گاهگاهی این حق از مردان وزنان  معاصره در جوامع متأسفان
سلب میشود که باعث فروریختن نظام زندگی می شود. این موضوع 

 رادر مباحث ذیل مورد بررسی قرار می دهیم:
 

 مبحث یکم: جایگاه حق ازدواج در شریعت:
و  اسالم در خصوص انتخاب شوهر برای زن عاقله و بالغه اعم از باکره

چ کس ، آزادی کامل داده است که می تواند آنرا قبول یارد کند.هیبیوه 
 د کهَولَو پدر وولی زن حق ندارد که اورا مجبور به قبول شوهر ی نمای

 به او رضائیت ندارد.
به  براً تمامی علمای اسالمی اتفاق دارند که بیوهء عاقل و بالغ را کسی ج

قل ابطه به باکرهء عاکسی که راضی نیست نمی تواند نکاح کند.اما درر
و بالغ اکثریت علما به این نظر اند که بدون رضایت زن، کسی حق 

 ندارد اورا نکاح کند ویابه نکاح بدهد.
الَ  (قال رسول هللا صلی هللا علیه وسلم" التنکح االیم حتی تستأمر ،( -1

ِ «. ذََن تُْنَكُح الثَّیُِّب َحتَّى تُْستَأَْمَر َوالَ اْلبِْكُر َحتَّى تُْستَأْ  قِیَل : یَا َرُسوَل َّللاَّ
حدیث را بخاری،مسلم  ) إِذَا َسَكتَْت فَُهَو ِرَضاَها:» َكْیَف إِْذنَُها؟ قَاَل 

 9واصحاب سنن اربعه روایت نموده اند. 
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ن بدو ترجمه: )نه بیوه را بدون امر خودش نکاح کنید ونه دختر باکره را
 گونه! این)اجازهء دختر( چ اجازه اش نکاح نمایید.گفتند یا رسول هللا

 خواهد بود ؟ فرمود :اینکه سکوت اختیار نماید.(
 حدیث فوق تاکیددارد به إعالم موافقت زن دروقت عقدنکاح ؛ در عین

حال تصرف پدرواولیای زن رابدون رضایتش  درعقد نکاح، منع می 
کند؛زیرا استحکام وآرامش زندگی زناشویی بدون رضاورغبت به یک 

 نمی شود واِجبارمخالِف این اهداف است.  دیگرمتحقق
األیُم أحقُّ   )  عن ابن عباس قال :قال رسو ل هللا صلی هللا علیه وسلم: -2

 10)بنَْفسها من َوِلیها ، والبكُر تُستأذن في نَْفسها ، وإِْذنُها صماتُها
 واز ترجمه: ) بیوه باید خود در رابطه به انتخاب شوهر اظهار رأی کند

 ه اجازه گرفته شود . اگر سکوت اختیار کرد ، قبول کردهدختر باکر
 است.(

اح ازین حدیث نیز دانسته می شودکه،هیچ حق نداردکه زنی را جبرا بنک
 کسی دیگرداخل نماید.

َجَها وروی الجماعة) -6 َعْن َخْنَساَء بِْنِت ِخذَاٍم األَْنَصاِریَِّة : أَنَّ أَبَاَها َزوَّ
ِ َوِهَى ثَیٌِّب فََكِرَهْت ذَ  فََردَّ  -صلى هللا علیه وسلم-ِلَك فَأَتَْت َرُسوَل َّللاَّ

   11نَِكاَحَها(.
 ظهارترجمه: ) خنساء را پدرش به شوهر داد، در حالیکه بیوه بود، او ا

؛  کراهیت نموده به حضور رسول هللا )صلی هللا علیه وسلم( عرض نمود
 آنحضرت نکاحش را رد نمود ، یعنی باطل ساخت.(

روایت است  -هارضی هللا عن -گری این حدیث که ازعائشهدرطریق دی
 ،آمده:

َجنِي اْبَن  )َعْن َعائَِشةَرضی هللا عنها أَنَّ فَتَاةً َدَخلَْت َعلَْیَها فَقَالَْت إِنَّ أَبِي َزوَّ
ُ أَِخیِه ِلیَْرفََع ِبي َخِسیَستَهُ َوأَنَا َكاِرَهةٌ قَالَْت اْجِلِسي َحتَّى یَأْتَِي النَّبِيُّ صَ  لَّى َّللاَّ

ُ َعلَْیِه َوَسلََّم فَأَْخبََرتْهُ فَأَْرَسَل ِإلَى أَبِیَها  ِ َصلَّى َّللاَّ َعلَْیِه َوَسلََّم فََجاَء َرُسوُل َّللاَّ
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ِ قَْد أََجْزُت َما َصنََع أَبِي َولَِكْن  فََدَعاهُ فََجعََل اأْلَْمَر إِلَْیَها فَقَالَْت یَا َرُسوَل َّللاَّ
 12ْعلََم أَِللنَِّساِء ِمْن اأْلَْمِر َشْيٌء(أََرْدُت أَْن أَ 

ختری جوانی نزدش دمی فرماید:  -هارضی هللا عن -ترجمه: عایشة
ه داد آمد،وبرای عایشة حکایت نمودکه:پدرم مرابه برادرزاده اش به نکاح

 -ده اشنزد برادرزا -است،می خواهد، با این کار مقام ومنزلت خودرا
 خواهم باوی ازدواج نمایم. حفظ نماید،درحالیکه من نمی

نتظار بکش تارسول هللا صلی هللا برایش گفت:ا -هارضی هللا عن -عایشة 
نسا رد،خعلیه وسلم بیاید،وقتیکه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم تشریف آو

  جریان را برای رسول هللا صلی هللا علیه وسلم بیان نمود،رسول هللا
 به دخترش داد،دختروقتیکه دیدپدرش راخواست، پدرش اختیار نکاح را

چه آن  اختیار نکاح باوتعلق گرفت،گفت:ای رسول هللا صلی هللا علیه وسلم
ای ه برکراکه پدرم انجام داده است قبول دارم ؛ اما می خواستم که بدانم 

 رسرنوشت شان ثابت است ویانه؟.د -رشریعت اسالمد–زنان حقی  

 فواید مستفاد ازحدیث:

 یزنیست ونبایدچنین ازدواج صورت گیرد.ازدواج إجباری جا -1
سدبه ندارد؛ چه ر -درنکاح وغیره –پدرحق اجباربه دخترش را  -2

 دیگراقارب.
زن حق دارد دعوای خود رابه زمام دارمسلمان پیشکش نماید  -3

 جود ندارد.و -نانچه مردم عامه می گویندچ–ودراین کارکدام عیب 
تحقیق، مشکل زمامدار ویاقاضی ،طرفین دعواراخواسته بعد از -4

 رافیصله می نماید. همانگونه که پیامبر بزرگ اسالم چنین نمودند.
اعم ازن  -رسول کریم صلی هللا علیه وسلم دراسترداد حق مظلومین -7

شتند. ما مسلمانان باید ازاین سنت پیامبر توجه خاص دا -ویامرد
 بزرگواراسالم پیروی وبه آن عمل نماییم.
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رفهم مسایل دینی وشرعی جدی د -نرضی هللا عنه -ابیهزنان صح-6
دف هبوده وچیزی رابنام شرم قایل نبودند. لذا طرح وارائه مشکالت به 

شته دریافت راه حل نزد رهبران دینی وپیشوایان مذهبی، مانع شرعی ندا
 وننگ وعار شمرده نمی شود.

ازنصوص فوق دانسته شدکه عدم رضایت زن ومرددرنکاح،خالف 
ف اهداف بلند وفلسفه زندگی مشترک ارزش های اسالمی  وخال

 زناشوهری، ونوعی ازخشونت علیه زنان است وباید ازآن اجتناب نمود
واین وظیفه ی علمای دین است که مردم راازحقیقت آن  آگاه سازند 

 وازپیامدهای ناگوارآن برحذر دارند.

، آمده روایت نموده -هرضی هللا عن -ودرطریق این حدیث که ابن عباس
 است :

ُ َعلَْیِه َوَسلََّم ) -ض-عن ابن عباس ) أنَّ ابنة ِخذَام أتت النبيَّ َصلَّى َّللاَّ
ُ َعلَْیِه َوَسلََّم  َجها وهي كارهةٌ فَخیََّرها النبيُّ َصلَّى َّللاَّ ( فذكرت أنَّ أباها َزوَّ

13 

سلم و)جاریه که دختر باکره ای بود به حضور رسول هللا صلی هللا علیه 
پدرش اورا به نکاح داده است در حالیکه راضی رفته متذکر شدکه 

 نیست، رسول )صلی هللا علیه وسلم( اورا مخیّر ساخت.(
 توضیح:

 قبال تذکردادیم که قرآن کریم،درمورد عقیده توحید که مهمترین -1
 )الی:قال هللا تع اصل دین مقدس اسالم است، جبرواکراه را نه پذیرفت:}

یِن قَْد تَ  ْشُد ِمَن الْ اَل إِْكَراهَ فِي الّدِ  {." 256قره:ب..(  غَّيِ بَیََّن الرُّ
و ترجمه: در )قبول( دین هیچ اجباری نیست، به راستی که راه راست )

 هدایت( از راه انحراف )و گمراهی( روشن شده است " 
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دین مقد س اسالم که برای سعاد ت ورفاه بشریت نازل شده است ؛ لذا  
سیات دین دخیل گردد ؛ چون عقیده به جبروإکراه اجازه نداده که دراسا

اصل است وازدواج فرع،وقتی که درپذیرش اصل که مبانی اصلی همه 
پهلوهای زندگی مادی ومعنوی انسان محسوب می شود جبر وإکراه 
ً وبه صورت اولی اجبارواکراهی  درست نیست،درپذیرش فرع،قطعا

 وجود ندارد.

به پذیرش عقیده ترجیح آیا عقل ومنطقی پیدامی شود که ازدواج را نسبت 
 دهد؟

که قطعا چنین نیست، عقیده مقام عالی داردکه ازشناخت خود انسان 
-وخداوندجل جالله شروع، وبه راهنمایی انسان درهمه جوانب زندگی

ازجمله ازدواج دردنیا و أمور اُ خروی رهبری میکند؛ازدواج اگرچه 
 مقدس است امابه پای عقیده ومعتقدات انسان  نمی رسد.

به عباره دیگر: عقیده اصل است وازدواج فرع،وقتی که درپذیرش اصل 
که مبانی اصلی همه پهلوهای زندگی مادی ومعنوی انسان محسوب می 
شود جبر درست نیست،درپذیرش فرع ، قطعا اجبارواکراهی وجود 

 .ندارد

بناأً دین مقدس اسالم جبرواکراه را درهمه حاالت ، ازجمله درعقدنکاح 
 احادیث فوق شاهد مدعی ما است.ارداده است ، که نصوص و،ممنوع قر

ازدواج درحقیقت پیوند دوقلب است،این پیوندبرای به ازطرف دیگر:
دست آوردن هدف عالی درزندگی  که همانا:حفظ نسل بشری،اشباع 
غریزه جنسی،ایجادمؤدت ومحبت،سکون واطمینان طرفین به یکدیگر 

سکون و آرامش روحی و جسمی  خانواده محل بنیاد نهاده شده است،و
بوده، باید فضای آن مملواز محبت و صمیمیت و احترام متقابل باشد.در 
صورتیکه ازدواج به رضا ورغبت جانبین صورت گیرد و یکی 
خواستگار و راغب و دیگری مقبول و مرغوب و راضی به چنین رشته 
 دوستی باشند و نکاح بر اساس عالقه و میل هم دیگر صورت گیرد،



 

 

فضای خانواده مملو از محبت و دوستی خواهد بود؛ در غیر آن هرگونه 
جبر و اکراه در امر ازدواج باعِث ازمیان رفتن فلسفه ازدواج ،تباهی 

 اساس زندگی مشترک،پیدایش کدورت، عداوت و ناامنی خواهد شد . 

 عنعنات ناپسندکه با موضوع فوق ارتباط دارندعبارت اند:    
، ازدواج با زن بیوه  اقارب نزدیک، به خصوص ازدواج درکودکی 

همسر برادر باشخصی که حتی سن قانونی را تکمیل نکرده است وتفاوت 
سنی بین شان بسیارزیاد می باشد، بدل وازدواج های اجباری که ازطرف 

 زورمندان صورت می گیرد.
 نتیجه گیری:

ازدواج و  ازدواج یا پیوند زناشویی یک پیوند مقدس است که باید طرفین
خانواده های آنها بسیار محطاط باشند و از عجله و احساسات کار نگیرند 
، دست به فروش اوالد های خود نزنند تا: در آینده خود و اوالد خود را 

 دچار مشکالت نسازند، مثل مشهور است که می گویند: 

 وقایه بهتر از تداوی است

ن را بدانیم و در اگر ما در زندگی خود حق و حقوق خود و دیگرا 
زندگی همسبتگان خود مداخله ی بیجا نکنیم و از نفوذ و بزرگی خود 
سوء استفاده ننماییم و فقط آنهایی که زیر دستان ما هستند به راه خوب 
راهنمایی و تشویق نماییم ؛چون از اثر راهنمایی و تشویق دیگران می 

 توانیم یک شخص خوب را به جامعه تقدیم نماییم . 

ما خواستار یک عروس خوب یا داماد خوب درآینده هستیم کوشش  اگر
کنیم تا دختران و خواهران خوبی رابه جامعه تقدیم کنیم وازعنعنات 

 ناپسند درین راستا پرهیزنماییم. 

 

 در قبال ازدواج موضع قوانین وضعیمبحث دوم: 



 

قرارشرح فوق معلوم شدکه اسالم درهیچ مورد جبر واکراه را نمی  -
رد، به خصوص مسئله ازدواج که جبرواکراه درآن ناجائز است پذی

ه اکراوقوانین افغانستان که مبتنی به اسالم وشریعت است نیزمسئله جبرو
 را ممنوع قرارداده وچنین تصریح می نمایند:  

 كشور در باره ازدواج بیان میكند كه : قانون مدني  -
ظور تشكیل فامیل )ازدواج عقدیست كه معاشرت بین زوجین را به من

مشروعیت مي بخشد و حقوق و مكلفیت هاي یكدیگر را مشخص مي 
 14سازد.(

قدي ازمفاد این ماده  قانون  مدنی چنین دانسته  می شودکه، ازدواج ع
است که یکي از ارکان این عقد را قرارداد و توافق طرفین تشکیل 

و مرد  دهد و ثانیاً موضوع عقد ازدواج مشروعیت معاشرت بین زنمي
باشد و رابعاً، اثر عقد است، ثالثاً مقصد معاشرت تشکیل فامیل مي

آورد که از طریق ازدواج حقوق و واجبات طرفین را به وجود مي
گردد، معلوم است که مشروعیت همه  این حقوق خواستگاري آغاز مي

 ومکلفیت بدون وجود رضا واختیارممکن نیست.
 دواج اجباری چنین وضاحت دارد:ره ازقانون جزای افغانستان  دربا -

سالگی راتکمیل ننموده  18)شخصی که زن بیوه یا دختری را که سن 
باشد به خالف رضا ورغبت وی به شوهر دهد ،حسب احوال به حبس 

 15قصیرمحکوم می گردد.( 
 مچنان در فرمان تقنینی منع خشونت علیه زنان آمده است كه :ه - 

ند زني را به جبر به نكاح شخصي در )اگر شخص ویا اشخاض  بخواه
آورند ، مرتكبین این عمل به حبس متوسط كه از دوسال كمتر نباشد 

 16مجازات مي شوند .( 
: ازدواج اجباری را جنایتی علیه  2000ادگاه بین المللی درسال د -

 ( 472: ص 1)  بشریت دانست ومجازات زندان برای آن تعیین کرد.
 

                                                             
 قانون مدنی افغانستان 60ماده   14
 قانون جزای افغانستان 517ماده   15
 فرمان تقنينی منع خشونت عليه زنان 26ماده   16



 

 

 معضل کالن اجتماعی راه حـل اینمبحث سوم:  
اگرما بخواهیم یک جامعه سالم داشته باشیم وافراد سالمی را بتوانیم به  -

جامعه تقدیم کنیم باید ازدواج های اجباری را محو وریشه کن نمائیم ؛ 
چون ازدواج خود یک اصل است . اگراصل بی تهداب وبی اساس باشد، 

 ما ازآن چی توقعی داشته باشیم ؟
انیکه ازدواج های اجباری را ترویج می دهند ویا اقدام به عاملین  وکس -

 آن می کنند باید مجازات شوند .
نتایج وپیامد های ناگوار ازدواج های اجباری به مردم فهمانده شود تا  -

 ازآن جلوگیری به عمل آید.
وازسوي دیگر: دولت اگر با جدیت فعالیت كند و قوانین را درست  -

ن را به عدالت تسلیم نماید میتواند راه های  براي تطبیق نماید و متخلفی
بیرون رفت ازاین معضل  کالن اجتماعی را پیدا نموده و این اقدامات 
اجرایی نظام حاکم درتقلیل این گونه  إعمال خالف شریعت اسالمی اثر 

 مستقیم دارد. 
یکی از راه های کسب موفقیت براي مبارزه با این پدیده ی منفور این  -

 كه :  است
با مال امامان مساجد درمورد مزمِت این عنعناِت ناپسند تفاهم صورت 
گیردکه در خطبه های جمعه وموعظه های خود ارشادات دیني  مرتبط 
به موضوع را به شكل منظم و درست براي مردم تبلیغ نمایند؛ چون 
مردم ما به دین و ارشادات دیني نهایت پایبند  وبه علمای دینی احترام 

 اوان دارند ، وازطرِف دیگر:فر
چون این عنعنات به نام دین  کاربُرد دارد  ودین اسالم را درنزد کسانی  

که از دین وتعالیم دینی اگاهی ندارند، َخَشن و زن ُستیز معرفی می نمایند 
، بناًء ایجاب می نمایدکه  حقیقت توضیح گردد تا از اسالم چهره ی خشن 

 نشود .و خالف زنان به مرد تلقین 
رسانه ها با دادن آگاهي دهی درمورِد اثرات منفی این رسوم وعنعنات   -

 مي توانند در كاهش این عمل نهایت موثر تمام شوند .
 وازهمه مهم تراینکه:-



 

دولت باید ثبت ازدواج ها را اجباری بسازد ودر دفاترمخصوص  
ازدواج  ثبت گردد ونکاح زوجین ازطرف محکمه ویا ارگان خاص 

 عقد شود تا به این ترتیب از ازدواج های اجباری جلوگیری گردد  .من
وتوسط این عمل می توانیم که از ازدواج های اجباری و زیرسن 

 جلوگیری نمائیم.
 

 گفتار سوم

 االننکاح خوردساضرار

نکاح خورد ساالن به دالیل مختلفی یکی از موضوعات مهم وقابل بحث 
االت اضراری را نیزبه دنبال دارد. اجتماعی می باشد که در برخی از ح

 این موضوع را در پرتو دساتیر دینی وقانونی مورد بحث قرار میدهیم.

 : دیدگاه فقهاءمبحث یکم

علماءدربابت نکاح خوردساالن اختالف نظر دارندکه قرارشرح آتی 
 تفصیل می شود:

وج یرى ابن شبرمة وأبو بكر األصم وعثمان البتي رحمهم هللا، أنه ال یز/1
الصغیر والصغیرة حتى یبلغا، لقوله تعالى:}حتى إذا بلغوا النكاح{ 

[ فلو جاز التزویج قبل البلوغ،لم یكن لهذا فائدة، وألنه ال حاجة 6/4]النساء:
 بهما إلى النكاح.

ولم یشترط جمهور الفقهاء النعقاد الزواج: البلوغ والعقل،وقالوا بصحة /2
 الزواج.

ة، بل ادعى ابن المنذر اإلجماع على جواز )منهم أئمة المذاهب األربع
 تزویج الصغیرة .

  :واستدلوا علیه بما یأتي 



 

 

ئسن یصغیرة ـ وهي ثالثة أشهر ـ في قوله تعالى: }والالئي بیان عدة ال -1
ة فإنه تعالى حدد عدة الصغیر 4/65من المحیض من نسائكم ..{الطالق:

راق، ج وفعدة إال بعد زواالتي لم تحض بثالثة أشهر كالیائسة، وال تكون ال
 فدل النص على أنها تزوج وتطلق وال إذن لها.

اإلناث في قوله تعالى: }وأنكحوا األیامى منكم{  األمر بنكاح - 2
 یرة .واألیم: األنثى التي ال زوج لها، صغیرة كانت أو كب 32/24النور:

 واج النبي بعائشة وهي صغیرة ،عن َعاِئَشةَ، قَالَْت :ز -3
ُ َعلَْیِه َوَسلََّم َوأَنَا بِْنُت ِسّتٍ َوَدَخَل َعلَيَّ َوأَنَا تََزوَّ  ِ َصلَّى َّللاَّ َجنِي َرُسوُل َّللاَّ

وقد زوجها أبوها أبو بكر رضي هللا عنهما. وزوج 17بِْنُت تِْسعِ ِسنِیَن ..(
ً ابنة عمه حمزة من ابن أبي سلمة، وهما  النبي صلّى هللا علیه وسلم أیضا

 صغیران.

ج )أي عقد( علي ابنته أم كلثوم، وهي صغیرة آثا - 4 ر عن الصحابة: زوَّ
من عروة بن الزبیر، وزوج عروة بن الزبیر بنت أخیه من ابن أخیه وهما 
صغیران. ووهب رجل بنته الصغیرة لعبد هللا بن الحسن بن علي، فأجاز 
ً لها صغیرة البن المسیب  ذلك علي رضي هللا عنهما، وزوجت امرأة بنتا

 18.بة، فأجاز ذلك زوجها عبد هللا ابن مسعود رضي هللا عنهبن نخ

وعثمان بتي رحمه هللا اجمعین نكاح ’أبوبكراصم’ترجمه:ابن شبرمه
رآن یه قخوردساالن را جایز نمیدانندتاكه بالغ نگردند واستدالل به این آ

 كریم میكنند كه خداوند جل جالله  مي فرما ید: 
كه بالغ گردند .( واگر نكاح قبل ازبلوغ )ویتمان را امتحان نمایید تااین

جایز مي بود براي ذكر این قید)النكاح(فایده نبود ؛ دوم اینکه: ایشان به 
نكاح كدام  ضرورت  ندارند،درحالیکه کفالت ولی درباره صغیر 
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اصالحی است واگرمصلحت صغیر نباشد حق ندارد، ومعلوم است که 
 ارد .هیچ مصلحت برای صغیره درین نکاح وجودند

اماجمهور علماي اسالم ازجمله امامان مذاهب اربعه اتفاق دارندکه:نکاح 
قبل ازبلوغ جایز است ودلیل ایشان احادیث وآثار صحیح است كه نكاح 
خوردساالن را صراحتا تأیید می کندوحتي اینكه ابن منذر اجماع  امت را 

 دربابت جواز نكاح خورد ساالن نقل نموده است. 
 ه جوازنکاح صغیره قرارذیل است:دالیل جمهورب

مردان ) -جل جالله-درین قول هللا -سه ماه است -بیان ِعّدت صغیره که -
(درین آیت، هللا تعالی وزنان مجرد )و بی همسِر( خود را همسر دهید

عدت صغیره راکه مرض ماهوارندارد سه ماه تعیین نموده است مثل 
رد،وعده نمیباشد مگر عدت زنیکه به سن یاس رسیده ومرض ماهوارندا

بعدازصحت نکاح وتفریق میان زوجین،واین نص داللت  براین داردکه 
 صغیره نکاح نموده وطالق داده شده است واین دلیل جواز نکاح است. 

هللا)جل جالله( امرنموده است به نکاح زنان"ایم"وایم زنی را گفته می  -
ل،واین دلیل است شودکه شوهر نداشته باشد خوردسال باشد ویا بزرگ سا

 به جوازنکاح زنان خوردسال. 
 -رضی هللا عنها-همراه عائشه -صلی هللا علیه وسلم–ازدواج رسول هللا -

نکاح نمود  -صلی هللا علیه وسلم –عائشه روایت میکندکه رسول هللا 
صلی هللا علیه  -همراه من ،درحالیکه شش ساله بودم وبه خانه رسول هللا

 نُه ساله بودم. آمدم دروقتیکه -وسلم

توضیح اینکه: عایشه صدیقه بعدازنکاح  نسبت خورد سال بودن سه سال 
به نکاح  -رضی هللا عنه -درخانه پدرخود بود وعائشه را پدرش ابوبکر

 درآورد حال آنکه صغیره بود.  -صلی هللا علیه وسلم-رسول هللا

مزه را خودش دخترکاکای خود...بنت ح -صلی هللا علیه وسلم -رسول هللا
 به نکاح ابن ابی سله درآورد،درحالیکه هردوی ایشان خورد سال بودند.



 

 

روایت شده است که دختران  -رضی هللا عنهم –آثاری ازصحابه -
خوردسال خودرا به نکاح داده اند ویا نکاح خوردساالن را اجازه داده 

 اند:

دخترخود أم کلثوم را به نکاح عروه ابن  -رضی هللا عنه -علی -
 یردرآورد، درحالیکه خوردسال بودند.زب

عروه ابن زبیردختربرادرخودرابه پسربرادرخود داد،درحالیکه هردوی  -
 ایشان خورد سال بودند.

 -ض-ویک مرد دخترخوردسال خودرا به عبدهللا ابن حسن ابن علی -
این کاررا تایید نمود  -ض–بخشش نمود درحالیکه خورد سال بود،وعلی 

 ومنع نکرد.

دخترخورد سال خودرابه ابن مسیب ابن نخبه بخشش  یک زن-
 این نکاح را اجازه داد.  -رضی هللا عنه-نمود،شوهرزن عبدهللا ابن مسعود

 همه این آثارصحیحه داللت دارندکه نکاح صغیروصغیره جائز است.

 قابل ذکراست که همه علماءمیگویندکه:
ختالف علماء اولی وبهتراین است که نکاح بعد ازبلوغ صورت گیرد وا 

 فقط،درجوازوعدم جواز نکاح صغیر وصغیره قبل ازبلوغ است.
اماقوانین احوال شخصیه دراكثر ممالك اسالمي، نسبت مصالح  که  
ازحیث تعلیم وتربیه ومسائل صحی وغیره که ظاهرادرنکاح خورد ساالن 
مفقود است ودولت ها به آن مصالح پایبند می باشند، مطابق نظریه ابن 

 وغیره  بنایافته وعمل نموده اندکه بعدابیان می گردد.شبرمه 
ازدواج  وزندگی مشترک زن ومرد، مقاصد متعدد دارد،که عمده ترین 

 آنها ذکرمی گردد.
 
 
 



 

 مصالح مثبته در ازدواج: بررسی مبحث دوم
ازدواج  وزندگی مشترک زن ومرد، مقاصد متعدد دارد،که عمده ترین 

 آنها ذکرمی گردد.
 ه در ازدواجمصالح مثبت

 حفظ بقای نسل انسانی. -1
 حفظ ونگهداشت اجتماع ازانحرافات جنسی. -2
 ها. حفظ نََسب انسان -3
 فرماید: هللا)جل جالله( میچنانچه سکون روحی وروانی انسان ها،-4

نَُكْم َمَودَّةً }َوِمْن َءایَاتِِه أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا ِلتَْسُكنُوا ِإلَْیَهاَوَجعََل بَیْ 
حفظ اجتماع ازامراض  -5 19َوَرْحَمةً إِنَّ فِي ذَِلَك ََلیَاٍت ِلقَْوٍم یَتَفَكَُّروَن{

 جنسی مختلف که درنبود ازدواج شرعی پیدامیشود.
 .به جاآوردن وپوره نمودن عالقه روحی پدربودن ومادربودن انسان -8

تدوین شده  مقاصد فوق الذکر به اساس متن کتب معتبر مذاهب اسالمی
 20است.

کید به اساس مقاصد فوق الذکر که معتبرترین کتب مراجع  فقه، برآن تا
اً به قطع دارند، فکرشودکه ،آیا در نکاح اطفال ویا نکاح دختران نابالغ که

مصالح علیای خود وخانواده خویش آگاهی واطالع درست ندارند، 
 است؟  مصالح ومنافعی نهفته

 فوق الذکر،لی که بدون درنظرداشت مصالح وآیا بزرگان واولیای اطفا
رک د میدهند ، مسئولیت ایمانی واجتماعی خودرا تن به چنین ازدواج ها

 نموده اند؟

 مصالح بنیادین در ازدواج:مبحث چهارم
 ً زندگی ن ویکسری ارزش های که  به طور طبیعی مصالح بنیادییقینا

وجود االن ازدواج خوردس در متأسفانهمشترک را رونق می بخشد ، 
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بنابراین الزم است آن بخش از عناصری که باعقد ازدواج های  ندارد،
خوردساالن متأثر میشود وباعث فروریختن پایه های اساسی در زندگی 

 زوجین میگردد مورد بررسی قرار بدهیم:
 تحصیل :آموزش ومحرومیت از/1

نکه تا دختران به دلیل ایازدواج های قبل ازوقت سبب می گردد اکثراً 
) تعلیم وتربیه شوهر نموده ومسئولیت خانه برایشان داده شده است، از

 می مانند.بازرفتن به مکتب،مدرسه ویا موسسات عالی تحصیلی( 
که یکی از مهم ترین فکتور هایی است : عدم آگاهی ازمقاصد ازدواج/2

متأسفانه خوردساالن ازاین  که هر انسان عاقل وبالغ باید آنرا درک نماید.
 رزش ها نمی فهمند تا خودرا به مقاصد مذکور برسانند.ا
 ضعف وناتوانی درتربیت اطفال:/3

خطر مرگ ومیر اطفال در مادران کم سن نسبت عدم آگاهی از مسایل 
 .که به سنین پختگی می رسند یدرانایه ، زیاد است نسبت به مربتعلیم وت

 ناتوانی دراداره خانواده:/4
امراض اجتماعی وروحی برای زنان  ازدواج های قبل ازوقت سبب

است؛ چون این زنان نسبت خامی وبی تجربگی که دارند ،نمی توانند 
درمسایل مربوط به زندگی خود اظهار نظر نمایند، واحیانا تحت تاثیر 

 .دندی گررند ومتضرر میزوج وخویشاوندان قرار می گ
 :های والدیی بیمار/5

 حداوسط سن بلوغ می که معموالً  (16-15) ازدواج قبل از سنین
نفسی و اجتماعی رابرای زن دربر روانی،صحی،واضرار خطرهاباشد،

 :داردکه ازجمله میتوان ازین اضرار نام برد
حمل اکثراً ثابت شده است که زن قبل ازسنین یاد شده حامله گردد، اگر 

؛زیرا بدن زن به (دربردارد را زایمان قبل ازوقتو کامل نمی باشد
(  .نه رسیده؛ بناًء خطرات زایمان قبل ازوقت وجود داردمرحله پختگی 

همچنان به امراض بولی وتناسلی مصاب گردیده ، باعث ضرر های 
 فراوان در رحم وتولید نسل میشود.



 

فشارزوج درهمبستری باعث تردد،تشویش،نگرانی،دل زدگی ،اضمحالل 
ا راه ر پایه های محبت وشفقت زناشوهری وفرار از منزل میگردد که

 برای فروریختن خانواده جدیدالتأسیس هموار میکند.
 تولد اطفال ناقص  وناسالم :/6

بناء خطر  .مبود خون برای زنان کم سن در زمان حمل زیاد استکخطر 
 که سن یزیاد است نسبت به مادران مرگ ومیر اطفال درمادران کم سن

 تکمیل نموده اند.سالگی را  20
 خشونت های فامیلی وخودُکشی/7

، سبب می گردد تادر آواِن بی تجربگیقانونی  سن ازازدواج های قبل 
 . گذاشته شودتکالیف بیشتر به دوش زن 

به  تعدادزیادی از دختران از منزل شوهر فرار میکنند وباَلخره موضوع
ت دادگاه ومراجع رسمی کشانیده می شود که این امر هم به حیثیت وعز

صدمه قارب وخویشاوندان شان می دختر، شوهر ، والدین دختر وحتی ا
 .وارد میکند وهم اعتماد دوخانواده از بین می رود.

 احتمال مرگ هنگام والدت /8
مادران درهنگام والدت به صورت مجموعی ومادران خورد سال به  

 صورت خاص  خطرات جدی تهدید شان می نماید. 
ازپانزده سال سن وسالی را قید نموده اندکه: اكثرا ، هابراي ازدواج دولت

 21 .باشد باال مي
فقهای جدید عالم اسالمی نسبت مشکالت صحی ،تعلیمی وجزائی که رخ 

می میدهد، نیزنظریه تعیین سن وسال را، برای ازدواج تائید میکنند و
 گویند: 

حکومت حق داردکه، درین موارد حسب مصلحت عامه قانون وضع 
عبد ومه وحبة الزحیلی  کند،ازین جمله میتوان ازعالم مشهور اسالم،عال

 الرحمن العمرانی نام برد .
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دانشگاه االزهر وتعدادفقهای جدید عالم اسالمی، نیزقول به  یعلما -
تعیین سن جواز تعیین سن وسال را  برای ازدواج  تایید نموده  وبه جواز

 .22ندده افتوی دا وسال برای ازدواج قانونمند
( خود درجاگارتا 189منعقده:)مجمع فقهی رابطه عالم اسالمی درجلسه  -
نیزفیصله نمود که حکومت اسالمی حق  -پای تخت دولت اندونزیا -

داردکه نسبت مسائل جزائی وحقوق مالی که به اتباع تعلق میگیرد 
وحکومت بدون تعیین سن نمی تواند قوانین جزائی  را درین راستا تنفیذ 

ازجمله این موارد  نماید،مصلحتاًبرای اتباع خود تعیین سن وسال کند و
که حکومت  مسئله نکاح  است که حسب مصالح اجتماعی جائز است

؛چو ن 23نماید . وضع نموده وبرای ازدواج تعیین سن وسالقانون 
 بناًء:؛ اختالفی که در مسئله وجود دارد، اجتهادی است 

 حکومت دراین موارد می تواند حسب مصلحت تصمیم اتخاذ نماید،
 ومشکل وجود ندارد.

 اسالمی میگویندکه درمسائل اجتهادی ، وقتی که دولت اسالمی یعلما
یک حکم رامبنی بریک مسئله ی اجتهادی نافذ ساخت ، دیگر هیچ کس 

ه ن، بحق ندارد، به ضد آن فتوای صادرکند،واین مسئله بعد ازتنفیذ قانو
 منزله اجماع می گردد.

یرد، وایجاب اگراختالف درمسائلی باشدکه به حقوق اشخاص تعلق می گ
الف تخاحکمی قضایی ویا فیصله دولت را می خواهد ،برای برونرفت از

( را َحاِكمِ ِم الْ ُحكْ ْرتِفَاُع اْلِخالَِف بِ إن مسلمین، فقهاء عمل به قاعده: )ونزاع میا
 ذکرنموده اند که ذیال شرح می گردد:

ِضي فِي َواقِعٍَة ِمَن اْلَوقَائِعِ بُِحْكٍم اْرتِفَاُع اْلِخالَِف بُِحْكِم اْلَحاِكِم: إِذَا َحَكَم اْلقَا-

ا يَُسوُغِفيِه اْلِخالَُف ِلعَدَِم ُمَخالَفَتِِه ِلنَص ٍ أَْو إِْجَماعٍ ، فَإِنَّ الن َِزاَع  ُمْختَلٍَف فِيِه ِممَّ
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دى اآلخرة جما 29إلى  24سالمي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا )ماليزيا( من اإل

 م. 2007تموز )يوليو(  13م  9هـ، الموافق 1428



 

ْلَواقِعَِة يَْرتَِفُع بِاْلُحْكِم فِيَما يَْختَصُّ بِتِْلَك اْلَواقِعَِة ، َويَعُودُ اْلُحْكُم فِي تِْلَك ا

َكاْلُمْجَمعِ َعلَْيِه ، فَلَْيَس أِلَحٍد نَْقُضهُ َحتَّى َوالَ اْلقَاِضي الَِّذي قََضى بِِه نَْفُسهُ َكَما 

 24لَْو َحَكَم بِلُُزوِم اْلَوْقِف .

ً بِعُْنَواِن ) ااِلْجتَِهادُ الَ يُْنقَضُ  ي َوِعلَّتُ ثِْلهِ بِمِ  َوتُعَنَوُن َعادَة إِلَى أَْن الَ  َها أَنَّهُ يَُؤد ِ

 لَْيَس ُض أَْيًضا . َوأِلنهُ َض النَّقْ لَنُقِ  ِقضَ يَْستَِقرَّ ُحْكٌم ، َوفِيِه َمَشقَّةٌ َشِديدَةٌ ، فَلَْو نُ 

َح األْوَّ  ل . َوقَدْ تََرجَّ قَُض اِء بِِه ، فاَلَ يُنْ ال اْلقَضَ ات ِصَ ل بِ الثَّانِي بِأَْقَوى ِمَن األْوَّ

ا ْنقُُض اْلَماِضَي ، وَ َي الَ يَ ْلقَاِض انَّ ن َهِذِه اْلقَِضيَِّة يَتَبَيَُّن أَ بَِما هَُو دُونَهُ .َومِ  أَمَّ

    -ن عمرعمامر کى ،ا َمضَ مَ ُف فِي اْلُمْستَْقبَل فَيَُجوُز أَْن يَْحُكَم فِيِه بَِمايَُخالِ 

 رضی هللا تعالی عنه

 مرفوع ساختن خالف به حکم حاکم:پنجممبحث 

 قاضی درواقعه ی فیصله ای مطابق حکم مختلف باین ترتیب  هنگامیکه
 فیه فیه نماید که خالف درآن جائز باشد؛ به این ترتیب که حکم مختلفٌ 

 مخالف کدام نص صریح ویااجماع نباشد،نزاع درهمچو وقائع به فیصله
حاکم وقاضی دربابت همان موضوع خاتمه می یآبد، وآن مسئله ی 

 دولت ،مثل مسئله ی اجماع شدهاختالفی به سبب حکم قاضی ویافرمان 
 می گردد، بناءهیچ کس به شمول قاضی که در آن موضوع فیصله نموده 

ف حق نقض در آن مسئله را ندارند ِمثل صورتیکه قاضی درمسئله  ی وق
 یگرحکم خودرا نقض کرده نمی تواند.د -حکم به لزوم وقف نماید

ل تهاد به مث(اجِلهِ  يُْنقَُض بِِمثْ ااِلْجتَِهادُ الَ معموال این قاعده رابعنوان: )و - 
 ه:خود یعنی اجتهاد دیگر نقض نمی شود وعلت آن نزد فقهاء این است ک

 اگراجتهادی به اجتهاد دیگر نقض شود منجربه عدم اسقرار می گردد 
قض ن،ودرین حالت مشقت شدید به امت پیش میآید،واگراجتهاد به اجتهاد 

 شود اجتهاد بعدی نیزنقض میشود....
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ول اد ادوم اینکه اجتهاد ثانی ازاجتهاد اولی قوی ترنیست،درحالیکه اجته
د جتهااترجیح یافت  به تائید فیصله محکمه ویاحکم دولت بآن ، بناًء آن 

به حکمی که ضعیف ترازآن باشد نقض نمی شود وازین قاعده واضح شد 
که قاضی ویا حکومت فیصله گذشته را که مؤید بحکم محکمه گردیده 

 ت نمیتواند  نقض کند .اس

اما درمستقبل قاضی میتواند فتوی مخالف گذشته خود را صادرنماید، 
وحکومت میتواندفرمان دیگردرموضوع نافذگرداند، دلیل جواز آن فیصله 

درمسئله حماریه است که درسال اول یک  -رضی هللا تعالی عنه -عمر
زایشان سؤال شد فیصله نمود ودرسال دوم فیصله دیگر نمود،اما وقتیکه ا

جواب دادکه درسال گذشته اجتهاد م چنان بود ودر سال جاری اجتهادم 
 25تغییر نمود ومطابق  اجتهاد جدید فیصله نمودم.

 موقف قوانین مدنی کشور هامبحث ششم: 
درقانون مدنی افغانستان درمسئله نکاح صغیروصغیره، موضوع عمره  

 واهلیت نکاح  را محدد ساخته است:
و  16خود سن ازدواج براي دختران  70مدني كشور در ماده  قانون )

سال مشخص شده است،وبرای دختران که درمیان  18براي پسران 
قراردارند نکاح ایشان توسط پدر و صرف در محکمه 16و15سن:

سال کم باشد ممنوع 15جوازدارد ونکاح کسانی راکه سن شان از
قیه موده است؛لهذا هیچ فوبرای ازدواج تعین سن وسال نقرارداده است.(

 ویاقضی نمی تواند که مخالف این حکم فیصله ویافتوای صادرنماید ،
 تاوقتیکه این قانون ازطرف دولت تغییرنکند. 

قابل ذکراست که  درمسئله ازدواج فعال همه دولت های عالم اسالمی 
چنانکه اشاره شد، مطابق نظریه ابن شبرمة وأبو بكر أصم وعثمان البتي 
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نموده وبرای ازدواج  درقوانین خود قید سن وسال دارند که برای  ،عمل
مزیِد وضاحت ،سن وسال ازدواج را درقوانین احوال شخصیه اکثریت 

 دولت های اسالمی را ذکرمی نمایم:
(راشرط صحت ازدواج قرار داده 18قانون مدنی مصرتکمیل سن) -

 است. 
تعیین 15دختر: وبراي16قانون مدني اردن سن ازدواج براي مرد: -

 كرده است.
رابراي دختران 16را براي مردوسن: 18انون مدني امارات سن:ق -

 معیار قرارداده است.
رابراي دختر تعیین 17رابراي مردو سن:  20انون مدني تونس:سنق -

 نموده است.
را براي ازدواج 17را  براي مرد و سن 18انون مدني سوریه سن:ق -

 زن تعیین كرده است.
 برای دختروپسر مشخص گردیده است. 15دواج دریمن:سن از -
سال 15وبرای دختر18ن ازدواج درمملکت المغرب:برای پسرس -

 مشخص گردیده است. 
وبرای دخترتکمیل سن  18رلبنان سن ازدواج پسر:تکمیل سن د -

 تعیین گردیده است. 17
مشخص شده 18عراق سن ازدواج برای پسر ودختر تکمیل سن در -

 است.
کمیل توبرای دختر 17کویت سن ازدواج برای پسرتکمیل سن در - 

 تعیین شده است. 16سن
سالگی  19ل سن  ج برای دختروپسرتکمی0درالجزایر سن ازدوا -

 ذکرشده است.
  –ذکرشده است.  18ن ازدواج درمملکت عمان تکمیل سنس - 
وبرای ازدواج 18ن ازدواج دردولت قطر:برای پسرتکمیلس -

 ن شده است. تعی16دخترتکمیل 



 

 

تعین گردیده 15وسن ازدواج  دختر18دربحرین سن ازدواج پسر:-
 26است.

ن سدام اما همه علماء اسالمی اتفاق دارندکه قران کریم دربابت ازدواج ک
 وسال را صراحتا ذکرنکرده است،وهمه تشریحاتی روایت شده از فقهاء

-ازصحابهآثاری که و -لی هللا علیه وسلمص -برمیگردد به احادیث نبوی
 وایت شده است،بناء: ر -رضی هللا عنهم أجمعین

 قوِل کسانیکه می گویند: قرآن کریم نکاح خورد ساالن را منع کرده
-صحیح نیست،ومسئله  برمیگردد به احادیث وآثارروایت شده ازصحابه

 رضی هللا عنهم
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وتحديد سن 18تقنين منع تزويج الفتيات اقل من محک-1/18سن الزواج ظاهرة اجتماعية:
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 فصل دوم
 رسوم وعنعنات ناپسند در حوزه ازدواج

از مباحث گسترده،مهم واساسی در زندگی بشری است. ازدواج یکی 
هرگاه پدیده ازدواج در زندگی انسانها قانونمند گردد ، کلیه مشکالت 
وچالش های ناشی از ازدواج مرفوع و راه برای برچیدن عرف 
وعنعنات ناپسندیده ای که شریعت اسالمی وقوانین نافذ برآن تأکید دارد، 

تأثیر منفی برجای بگذارد. بنابر اهمیت این نمیتواند در زندگی انسانها 
پدیده، در گام نخست تصمیم برآن شد تا عنعنات ناپسند مرتبط به ازدواج 

 را  در صدر فهرست وپژوهش خویش قرار بدهیم.
 قرار عنعنات ناپسندی که درین راستا  مورد مطالعه قرار داده می شوند،

 ذیل است:
 

 گفتار اول
 ف مصالحنامزدی وازدواج های خال

نامزدی قبل از والدت: این نوع نامزادی تاهنوزدربعض مناطق  -1
وجو داردکه اطفال قبل ازوالدت، ذریعه اقارب به یک دیگر نامزد 
میگردند وبعد ازوالت ظاهرا شرینی خوری می شود وبعد ازبزرگ شدن 



 

 

به عقد یک دیگر داخل می شوند،قباحت این عمل به هیچ کس پوشیده 
هم خالف دین مقدس اسالم وهم خالف قوانین نافذه  نیست که این رسم

 کشوراست که شرح گردید.

نامزدی همزماِن والدت: واین درصورت واقع می شودکه دواقارب  -2
ویادوستان نزدیک وصمیمی دریک زمان صاحب طفل شوند واین را فال 
نیک گرفته این دوطفل نوزاد را به دیگر نامزد میکنند،وقباحت این عمل 

ه کسی پوشیده  نیست که دوطفل که هنوزآگاهی ندارند ذریعه اقارب نیز ب
 نزدیک شان نامزد یکدیگر می شوند.

واین  نوع  ازدواج  که در برخی از مناطق به نام گهواره بخشی نیز یاد 
می گردد،خالف تعالیم واحکاِم دین مقدس اسالم،ونیزخالف قوانین نافذه 

 کشور می باشد.

زبلوغ ویاقبل ازرسیدن به سن قانونی ازدواج: این ازدواج های قبل ا -3
نوع ازدواج درافغانستان وکشور های منطقه تاهنوز زیاد است 
واغلباًسبب نزاع های خانوادگی وخشونت زن ومردعلیه یکدیگر می 

 شود.

این رسم وعنعنه هم خالف مصالح عامه و در تضاد با قوانین نافذه دولت 
 رست وخشونتی است علیه زنان.است. بناًء این نوع نکاح ناد

مسئولیت دولت وعلماء دین ووسایل ارتباط جمعی است که برای زدودن 
این نوع رسم وعادت مبارزه نموده ومتخلفین را مورد بازپرس 

 قراردهند. 

)هر سه نوع نامزدی وازدواج فوق الذکر در مبحث علیحده درروشنایی 
 شود.( نصوص وقوانین نافذ مورد بررسی قرار داده می

 گفتار دوم



 

 بَــــد دادن زنــان
بددادن ، یک عرف قدیمی دربرخی ازمناطق افغانستان است که    

تاهنوز معمول است و عادتا برای حل وفصل کشمکش های ذات البینی 
 خانواده ها ویادوقبیله، ازآن ، استفاده به عمل می آید.

د ومنازعه شدت گاهی دوخانواده ویادوقبیله باهم اختالف پیدامیکنن   
ً به قتل یکی ازافراد خانواده ویاقبیله منجرمی گردد،یایکی  گرفته وبعضا
ازافراد یک قبیله ویاخانواده زنی را ازقبیله ویاخانواده دیگری باخود 

می بََرد ویااختطاف می نماید...،اولیای زن ازخانواده مرد  27شینگری
بزرگان قبیله  خواهان غرامت می شوند، جرگه قومی محاسن سفیدان و

 جهت خاموش ساختن  ماجرا  چنین فیصله می نمایند: 

رر داده شود به جانب متض -متجاوز -دختری ازقبیله ویاخانواده مرد
 تاقناعت ایشان فراهم گرددوجلوقتل وکشتاربیشترگرفته شود.

ی ده ابد دادن دختران در افغانستان مبدل به عرف و عادات ظاهراً پسندی
، به شکل اجباری باالی دختران بدون در نظرداشت سن گردیده  است که

 موقعیت اجتماعی و رضایت آنها تحمیل می گردد که موجب ایجاد آثار
 سوء و زیانبار می گردد. 

نه حل ن گوبنابر این: دراکثر نقاط افغانستان اختالفات و نزاع ها را به ای
 و فصل می نمایند. 

  ر به مناطق روستایی نیست؛بد دادن دختران نه تنها محدود و منحص
د ، بلکه در برخی مناطق شهری که مردم با باور های قبایلی زیست دارن

 تا اندازه ای مرسوم و متداول است .
روج مبد دادن دختران منحیث یک عنعنه در میان اقوام مختلف افغانستان 

 بوده و عواملیکه موجب بد دادن دختران میگردد عبارت است :
 قتل       -1
 رار از منزلف      -2
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 صورت می گيرد که در محل ديگری وتحت همين عنوان توضيح داده می شود.



 

 

 بد در اثر ضرب و جرح که منجر به موت می گردد      -3
 ثر عدم وفا به عقدابد دادن دختران در       -4
 نامزدی اجباری      -5
 سایر علل نیز موجب گردیده تا دختران به بد داده شوند.      -6

سا مي زندگي دختراني كه به بد داده می شوند كامال مشكل و طاقت فر
به عنوان بهای جنایت اقاربش  -که هیچ جرم ندارند -باشد،این دختران

ویاگروگان صلح به جانب مقابل داده می شوند وبسااوقات این دختران 
نابالغ بوده وهیچ چیزی اززندگی نمی دانند،این دختراگربالغ هم 
باشددرخانه ی شوهر به دیده  تحسین با او برخورد نمی شود، چه رسد 

وردسال ونابالغ باشد؛ اکثراً مورد إهانت وتحقیر قرارگرفته و به که خ
عنوان کنیز  با  اونگریسته می شود،وکارهای شاقه به اوتحمیل میگردد، 
انعده از دخترانی که در بدل قتل وارد خانه جدید شده باشند،در فامیل 

شود و در هر لحظۀ زندگي درآن  شوهر منحیث یك قاتل به آنها دیده مي
میل به مشكالت متعددي مواجه مي شوندوبسااوقات این زنان برای فا

نجات اززندگی تلخ وطاقت فرسادست به اعمال نادرست چون  فرار 
ل می شوند ومشکالت صخود سوزي ، خود كشي وغیره متو،ازمنزل

 فراوانی برای خود واقاربشان ببارمی آورند .

الیم اسالمی که ل به چنین اعمال خشونت بار وخالف تعصبدون شک تو
به سرنوشت دختران مظلوم و آینده خانواده ها  تهدید بزرگی محسوب 
می شود از منظر شریعت اسالمی وقوانین نافذ در کشور ما مردود بوده 

 ودالئل عدم جواز این عمل زشت ذیالً ارائه می گردد:

 دالیل عدم جواز بد دادن:

ْنَساِن إاِلَّ َما أاَلَّ تَِزُر َواِزَرةٌ ِوزْ  :)قال هللا تعالی -1 َر أُْخَرى * َوأَْن لَْيَس ِلْْلِ

  39-38(النجم: َسعَى

که هیچ کس بارگناه دیگری را بر دوش نمی کشد. *و اینکه  ترجمه:
برای انسان )بهره ای( جز آنچه سعی کرده ، نیست.* و اینکه به زودی 

 )حاصل( تالش وسعی او دیده خواهد شد .



 

ُ نَْفسًا إاِلَّ ُوْسعَهَ ل ِ )اَل يُكَ  -قال هللا تعالی -2  بَْت َوَعلَْيَها َماا َما َكسَ ا لَهَ ُف َّللاَّ

 286..( بقره:اْكتََسبَتْ 
ز ه )اخداوند هیچ کس را جز به اندازه توانش تکلیف نمی کند.آنچ ترجمه:

یان زخوبی( بدست آورده به سود او، و آنچه )از بدی( به دست آورده به 
 اوست.  

ْلُح َجائٌِز بَْيَن اْلُمْسِلِميَن ، إِالَّ   علیه وسلم :)قال رسول هللا صلی هللا -3 الصُّ

َم َحالاَلً ، أَْو أََحلَّ َحَراًما  . 28(ُصْلًحا َحرَّ

ترجمه: رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرمود:صلح میان مسلمین 
ل راحرام ویاحرام را حال ل جایزوکارخوب است،مگرصلحی که حال

 .سازد
که  یی بددادن به مقصد تامین صلح میان دو خانواده این گونه صلح یعن 

 حرام را"عدم -در میان شان قتل به وقوع پیوسته است، و در عین حال 
 جواز نکاح بدون رضایت طرفین" حالل می سازد،بناءحرام است.

قال الفقهاء فی شروط الصلح: أن یكون المصالح علیه ماالً ): فال  -4
الدم وصید الحرم واإلحرام ونحوها مما یصح الصلح على الخمر والمیتة و

لیس بمال؛ ألن في الصلح معنى المعاوضة، فما ال یصلح عوضاً في 
 .29البیوع ال یصلح بدل الصلح(

 ترجمه: فقهاء اسالمی دربابت شرایط  جوازصلح می گویند: 
چیزی که به عوض آن مصالحه صورت می گیرد،باید مال وصاحب 

ً مال را نباشد ویامسلمان حق بیع وتملیک آن قیمت باشد وهرآنچه ذاتا
نداشته باشد، مصالحه به آن درست نیست؛زیرا درصلح معنی معاوضه 
وجود دارد وهرآنچه معاوضه به آن صورت نگیرد صلح به آن درست 

وخون  -خود مرده -نیست.بناًء صلح به عوض شراب ویاحیوان مردار
وحشی درحرم  حیواناتو -ونیکه ازبدن حیوان بیرون میشودخ -روان

 مکه باشند ویا احرام بستن برای طواف کعبه مشرفه،وامثال آن جواز
 ندارد.
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زن بدون رضا  و نیز وجود دارد إجبار وإکراه بد دادنی درعنعنه  -5
که  یلیتمام دال ورغبت خودش،قربانی جنایت دیگران می شود. بناءً 

ل یالم بددادن تطبیق میشودوتوأم باددرنکاح اجباری ذکرشد،همه دررس
ذکرشده ی فوق الذکر، دلیل محکمی اند به حرمت این رسم وعنعنه 

 نامعقول وقبیح.
)بد دادن( درمشاجرات تحت عنوانزن  ، مبادله کردننظر به دالئل فوق 

، حرمت شکنی ،تجاوز وهنجارشکنی های خانوادگی وامثال آن، قومی 
 کار خالف شرع است؛زیرا اگرچه صلح  دراسالم کارخوب است ،اما

شرایطی که برای صلح در اسالم وضع شده درمورد فوق رعایت نمی 
 شود.

اوال اینکه شخص بی گناهی فدای جنایت دیگران می شودکه آیات قرآنی 
 آنرارد می نماید. 

 یهرصلح فرمودند:دوم اینکه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  صراحتا 
درصورت بد و ت.ناجائز اس بسازدحرام راحال ل که حالل راحرام ویا

دادن دختر درموارد ذکرشده که بدون رضاوبدون مهر وبدون مصلحت 
که درنکاح وجود دارد وشرح شد دختری بدون تحقق اهداف واسباب 
ومصالح  فوق به نکاح شخصی دیگر داده می شودکه همه این امور 
خالف شریعت وخالف مصالح است که درازدواج بیان شد، بناء ناجائز 

 وحرام است .

رد وانسان مال نیست که یکه صلح درمقابل مال صورت میگم اینسو
 به آن صلح صورت گیرد.یا و ،مبادله شودخرید وفروش شود 

این کار،عمل زشت وغیر شرعی وخشونت علیه انسانیت وخصوصا 
 زنان است وباید علیه آن مبارزه جدی صورت گیرد.

دختر مظلوم چهارم اینکه اقارب مقتول ویامتضرر هر لحظه ای که این 
ایشان رسیده بود ه که بی را می بینند بالفاصله فرزند کشته شده ویاضرر

میکند، ودر  نگردد وآتش کینه وغضب شان فورا درذهن شان مجسم می



 

حقیقت بااین دختر به عنوان قاتل ویااقارب  قاتل  وشخص ذیدخل  
که درجنایت می نگرند واحساس انتقام می نمایند وبارها ثابت شده است 

باإعمال کارهای شاقه وطاقت فرسا اورا زیر فشار قرارمیدهندوبرایش 
گفته می شود که شما قاتل فرزند ما هستید ونباید لحظه ای آرامش 
رااحساس کنید. دختر مظلوم نه تنها مجبور است خالف اراده اش 
بارمشقت، رنج،درد،خشونت، کار شاقه ومنت گذاری اولیای مقتول 

ود، سرانجام برای رهایی ازاین فشار بزرگ ومتضرر را متحمل ش
وطاقت فرسا، یاراه فرار را انتخاب میکند ویا خود کشی وخود سوزی را 

  بر می گزیند.

بد دادن نیزدربسیاری حاالت چند همسری را گسترش میدهد که دربرخی 
ازاین موارد حتی اراده مرد نیزدخیل نمی باشد واین چند همسری 

 وانودگی را به دنبال دارد.بسااوقات خشنوت های خ

دولت افغانستان به منظور مقابله بااین رسم وامثال آن فرمان  
( 25محوخشونت علیه زنان راصادرنمودکه فعال نافذ می باشد ودرماده:)

ین عمل را جرم دانست ومجازات:)حبس طویل تاده سال تعین نموده 
د آوری است (که برای مرتکبین این عمل درنظر گیرفته است،ومایا

نمودیم که دربددادن جبرنیزوجود دارد. بناء مجازاتی که درقانون برای 
ازدواج اجباری تعیین گردیده  است ، دراین مورد " بد دادن " نیز قابل 

 تطبیق می باشد.

 

 

 

 

 



 

 

 گفتار سوم

 غار یا بَـدلنکاح ش  

  ازدواج  به معنی  اینجا  و  ستا  ودنب  خالی : به معنی شغاردرلغت
است؛چون درین نوع نکاح بضع زن درمقابل بضع   مهریه  زا  خالی

 زن دیگرقرار گرفته است،وکدام مهردرمیان نیست.

  ات  را بلند كرد  ایشپ  سگ  " یعنی الكلب  "شغر  اند:گفتهبرخی
درزشتی   نكاح  نوع  ودرباب نکاح کنایه ازجماع است و این بشاشد

 است.    شده  بیهتش  ود به فعل سگ خ وقباحتِ 

  به عقد  ار  خود  سرپرستی  تحت  زن  كسیكهنکاح شغارآنست
  خود  سرپرستی  حتت  زن  یزن  او  آنكه شرط  به  درآَوَرد  كسینكاح

  وكابینی  هریهم  هیچگونه  نانآ  رمیاند  و  درآَوَرد  او  به عقد  را
   باشد.  نداشته  وجود

:" است  رمودهف  نهی  ازدواج  نهینگوا  پیامبر صلی هللا علیه وسلم از
 م" سالَ ي االِ فِ غارَ الشِ 

  مهریه  بدون   دیگر  زن  ازدواج  برابر  در  زن  ازدواج  اسالم  در
  جاهلیت بود ه  دوره  عادات  و  رسوم  این کار از و  نیست  درست

 30.است

نکاح شغار طبق شرح فوق  نوعی از ازدواجی  بوده  که شخصی  
ختر خودرا به نکاح شخص دیگری درمی آورد   ودرمقابل ، خواهرویاد

آن شخص دختر ویاخواهر خودرابه نکاح اومی دهد ،بدون آنکه زن 
 اختیار داشته باشدویامهری برایش تعیین وپرداخته شود.

                                                             
  21/203تاج العروس:-2/136الزاهرفی معنی کلمات الناس:-1771-2النهايه فی غريب األثر:-30



 

اگر به پیشینه تاریخی این عنعنه ی نامعقول دیده شود ، این رسم نامعقول 
یت عرب مرسوم بود واسالم ازآن منع وناپسند باوجودیکه  در عصرجاهل

نموده است امابازهم دربعضی از مناطق روستایی وبعضاً در مراکز 
 تمدنی نیز وجوددارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 گفتار چهارم

 دالئل عدم جواز نکاح شغار

ُ َعْنُهَما:  - ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه وَ »َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي َّللاَّ َسلََّم نََهى أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

غَارِ  َجهُ اآلَخُر اْبنَتَهُ،  «َعِن الش ِ ِ ُجُل اْبنَتَهُ َعلَى أَْن يَُزو  َج الرَّ ِ غَاُر أَْن يَُزو  َوالش ِ

 31(لَْيَس بَْينَُهَما َصدَاقٌ 

 -صلی هللا علیه وسلم – ازرسول هللا -هرضی هللا عن -ابن عمر ترجمه:
وابن  نهی فرمودند -اح بدلکن -روایت میکند: که رسول هللا ازنکاح شغار

عمرگفت: نکاح شغار این است که شخصی دخترخودرابه دیگری میدهد 
به شرطی که آن شخص دخترش را برای این شخص بدهد، ومهرمیان 

 طرفین وجود نداشته باشد.
طق این نوع نکاح درمناطق اطراف افغانستان وجود دارد. اگرچه درمنا 

لی در مجموع سبب جنجال های شهر نشین کم وبیش دیده می شود، و
ه زیاد  میان طرفین عقد نکاح می گردد ونوعاً فشار وخشونتی است  ک

 در برابر دختری که به شغار داده شده ، إعمال می گردد.

أن نكاح الشغار باطل عند الجمهور، صحیح مكروه تحریماً عند 
 32الحنفیة،...وإن وقع جاز عند الحنفیة بمهر المثل.

ه کم بکاح شغاررا حرام می دانندواگرچنین نکاح واقع شود حاکثرفقهاء ن 
  رایب  و  است  صحیح  نكاح فسخ آن می نمایند علماءحنفی می گویند:

  چون  گردد.می  واجب  وهر اوش بر ”ِمثل مهر زنها وادخترهاز  هریك
  كه  )بضع زن( اندبرده  نام  هریهم  ا بنامر  یزیچ هر دو مرد

  در زنی  دادن  رارق  چون  ندارد،  را  شدن  اقعو  مهریه  صالحیت
   شود.  واقع  مهریه  ات  یستن  یگرمالد  برابرزن
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  موجب  آن  فساد  و  گرددبرمی  مهریه  به  عقد  دراین  تباهی و فساد
  خوك  یا  در برابر شراب  را  زنی  كههمانگونه   شود،نمی  عقد  فساد

  در  دهد كه  قرار  او  مهریه  را  یا گراز  بشرا  و  عقد كند  و گراز
  واجب  او  بر  ”المثل  مهر“  و  گرددنمی  فسخ  اینصورت عقد

  شود.می

این نوع نکاح قطع نظرازدالیل فوق که ذکرشد که اکثریت فقهاء آن را 
 ناجائز میدانند، مشکل دیگری هم  درآن وجود دارد،وآن اینکه :

ست که یک طرف قضیه وقتی مشکلی پیدانمود بسا اوقات دیده شده ا
سعی می نمایدکه جانب دیگررا به  هرشکلی که می شود به مشکل 

یشان راتباه سازد، بناء الزم است که 0مواجه ساخته وزندگی خانوادگی ا
به ِضّد آن مبارزه صورت گیرد که این رسم نامعقول که سبب بربادی 

 ی شود ازمیا ن برداشته شود.خانواده ها وفروپاشی نظم خانواده ها م

( وتذکرداده 69قانون مدنی افغانستان خود به این موضوع تماس گرفته)
است که زن دربدل زن دیگرقرارنگیرد ؛ امادرصورت وقوع،مطابق 
مذهب حنفی عمل نموده وَمهرِمثل را الزم گردانیده است.این درصورت 

ای زن نکاح است که زن به نکاح فوق الذکر راضی باشدواگربدون رض
صورت گیرفته باشد نکاح اجباری بوده ومجازات که درنکاح اجباری 

 تعین شده درین مورد نیز تطبیق میشود.

 

 

 

 

 گفتار پنجم



 

 

 عروسیگزاف  تویانه یا مصارف 

برپایی مراسم عروسی از نظر شرعی مانعی ندارد. اما گاهی در 
انند: مخلوط های نامشروع و زشتی مهای عروسی کارها و برنامهمراسم

شدن زنان و مردان نامحرم، اسراف و ریخت و پاش غذا، شرابخواری، 
انگیز، آرایش و های مبتذل و آوازهای وسوسهرقص و پایکوبی، ترانه

نمایش نیمه عریان عروس در حضور مردان و جوانان نامحرم، در 
ای و یا در منازل و راه های اجارهها و خیمههای عروسی یا باغسالن

های عروسی همراه با جار و جنجال و فریاد و ... نداختن کاروانا
 شود.بسیاری امور ناروای دیگر همراه می

اند و با همه ی این  موارد، حرام و ناروا بوده و عاداتی زشت و قبیحی
های انسان مسلمان در ارتباط با حفظ حرمت، کرامت و غیرت مسئولیت

ند؛ زیرا انسان مسلمان اهل شرف آیدر مورد ناموس خویش جور در نمی
دهد که همسرش را در همان ساعات گاه به خود اجازه نمیوغیرت هیچ

آغاز زندگی مشترک جلو چشم مردان بیگانه نیمه عریان ببیند و ریخت و 
پاش و اسراف و تبذیر را در اموال و دارایی خود و خویشاوندان حرام 

از کارهای خالف دیگری  دهد وداند و اجازه چنین کاری را نمیمی
نماید و ها جلوگیری میها و رقاصهمانند: ریختن پول به جیب آوازخوان

هایی کند که در صورت توان خود و خانواده، کمکدر مقابل تالش می
را برای تهیه غذا و پوشاک برای مستمندان انجام بدهد و یا به طالب و 

 عمومی کمک نماید. های خیریه و خدماتدانشجویان نیازمند، جمعیت

گونه مناسبات آن چیزهایی که از نظر شرعی جایز اند، عبارتند در این
از: آوازها و سرودهای مباح، اظهار سرور و شادمانی از طرف 

زنی و روشن نمودن شمع و چراغ و زینت و ها و دوستان، دفخانواده
ک و های پاآرایش مشروع، اجرای مراسم سخنرانی، شعر، نکته و لطیفه

چنین بررسی روش روا، بیان ضرورت ازدواج و اهداف و آداب آن و هم
و اصحاب ِکرام در مورد مسائل  صلی هللا علیه وسلمخدا و سیره رسول 

 مربوط به ازدواج و خانواده.



 

ِ صَ ) لَّى هللاُ َعْن َعائَِشةَ، أَنََّها َزفَِّت اْمَرأَةً ِإلَى َرُجٍل ِمَن األَْنَصاِر، فَقَاَل نَِبيُّ َّللاَّ

 33(يَا َعائَِشةُ، َما َكاَن َمعَُكْم لَْهٌو؟ فَإِنَّ األَْنَصاَر يُْعِجبُُهُم اللَّْهو»َعلَْيِه َوَسلََّم: 

در روز عروسی »روایت شده که:  رضی هللا عنها  از عایشهترجمه: 
صلی خدا مرد و زنی از انصار حضور داشتم و پس از بازگشت رسول 

عایشه چیزی از آواز و سرگرمی در عروسی  فرمود: هللا علیه وسلم
 «.شوندوجود داشت؟ چون انصار از سرگرمی )و آواز( شادمان می

رضی هللا  –عایشه ام المؤمنین»و از ابن عباس روایت شده است که: 
ن را به مردی انصاری شوهر داده بود. و رسول یکی از بستگا-عنها
ای را برای ود: هدیهه نزدیکان او فرمب -لی هللا علیه وسلمص-خدا

ایم. تهیه کرده -ص –اید؟ گفتند: آری یا رسول هللاعروسی تهیه کرده
اید؟ فرمود: کسی را برای خواندن سرود و آواز به همراه او فرستاده

 -یه وسلمصلی هللا عل -ا رسول هللایفرمود: خیر  -هارضی هللا عن -عایشه
ر مود: مردم انصافر ه وسلمخدا صلی هللا علیایم. رسول کسی را نفرستاده

فرستادید و به شعر و سرود عالقه خاصی دارند، اگر کسی را می
ایم، زنده و پاینده باد پیوند تان آمدهما با کاروان شادی به میان»گفت: می

 کار خوبی بود.«. میان ما و شما

این احادیث بیانگر مشروعیت و مستحب بودن اعالن جشن عروسی و به 
و آواز مباح و شرکت بزرگان و پیشوایان در آن مراسم  کار بردن دف

ها مقداری آواز، دف و سرود هم وجود داشته است. هرچند در آن
 34باشد،دالیل برای جوازوجود دارد.

 امابا تاسف درعروسی های امروزی مشکالت ذیل وجود دارد که میتوان
 از رسوم نامعقول عصر حاضر دانست:

                                                             
 -5162، رقم الحديث:7/22البخاری:-33
 .16/399المجموع شرح المهذب:-3/86البحرالرائق:-4/212الفقه االسالمی وأدلته:-34



 

 

پدیده باال بودن میزان مهریه در بسیاري متأسفانه : مهریه زیاد -1

از ممالك ثروتمند و متوسط بسیار رایج است. اما درکشور ما نظر به 
مشکالت که جوانان وخانوادها دارند ،میزان مهریه معموالً بسیار زیاد 

آور و خیالي را براي مهریه است و بسیاري از والدین ارقامي سرسام
ایجاد سختي و مشكالت زیادي براي كنند و سبب دختران خود طلب مي

ها بر كسي ادهشوند و پیامدهاي سوء آن بر خانوجوانان و خانواده او مي
ها داراي دختران و پسراني بسیاري از خانوادهپوشیده نیست. زیرا معموالً 

شود، به هستند و به همان مقداي كه خواستار مهریه براي دخترخود مي
ن برای فرزندش، گاهي به همان میزان یا هنگام خواستگاري دختر دیگرا

كنند و از همین طریق هر سال به ها طلب ميبیشتر مهریه را از آن
 گردد.شود و رقم مورد درخواست بیشتر ميمیزان مشكالت افزوده مي

خواند كه از درخواست مهریه زیاد به همین خاطر اسالم مردم را فرا مي
س ازدواج جوانان را به بازار و خودداري نمایند و موضوع مهم و حسا

دختران خود را به مزایده نگذارند. و الزم به  بورس تبدیل ننمایند و عمالً 
یادآوري است كه میان درخواست مهریه بسیار باال و واجب بودن 
پرداخت مهریه از طرف شوهر كه مورد اتفاق است، هیچ ارتباطي 

 فرماید:است كه مي وجود ندارد. و همین موضوع موردنظر قرآن کریم

َوإِْن أََرْدتُُم اْستِْبَداَل َزْوٍج َمَكاَن َزْوٍج َوآتَْیتُْم إِْحَداُهنَّ قِْنَطاًرا فاََل تَأُْخذُوا ِمْنهُ  ﴿
 [.20]النساء:  َشْیئًا أَتَأُْخذُونَهُ بُْهتَانًا َوإِثًْما ُمبِینًا

نید، اگر خواستید همسري را به جاي همسري دیگر برگزی»ترجمه: 
هرچند مال زیادي را مهریه یكي از آنان كرده باشید، برایتان روا نیست 
كه چیزي از آن مال را دریافت كنید، مگر با بهتان و گناه آشكار 

 «. كنندخواهید آن را بگیرید. آیا اهل ایمان چنین ميمي

و این بدان سبب است كه وقتي حقي براي كسي در نظر گرفته شد، به 
اید چیزي از آن كاسته شود و همین آیه بود كه مورد استدالل وجه نبهیچ 



 

 -رضی هللا تعالی عنه-خانمي قرار گرفت كه به سخنان حضرت عمر
 اعتراض نمود. ایشان بر روي منبر فرموده بودند:

ها را باال نبرید! چنانچه مهریه زیاد در دنیا مواظب باشید مهریه خانم»
صلی خدا بود، رسول براي آخرت مي ايمایه عزت و افتخار و اندوخته

تر از همه شما به گرفتن مهریه زیاد براي دخترانش اولي هللا علیه وسلم
یك از زنان و دختران رسول خدا بیش از دویست گرم بود. مهریه هیچ 

 نقره نبود. هركس بیش از چهارصد گرم نقره مهریه را قرار دهد،
 35«.نمایمميالمال مصادره اش را به نفع بیتاضافه

 چنان كه گفته شد، نباید به عنوان تجارتي سودآوربه موضوع ازدواج هم
با  نگاه شود. بلكه پیماني است كه میان دو انسان براي یك عمر زیستن

شود و به همین خاطر مبناي آن بایستي بر اصول و ارزش هم بسته مي
و بهتر  گیري، دلسوزي و همكاري قرار گذاشته شودهای همانند: آسان

ص آن است كه پدر و مادِر دختر به زندگي آینده او و شوهرش توجه خا
هاي اول زندگي مشترك سایه ی نمایند و كاري نكنند كه در همان سال

ا سیاه و شوم بدهكاري و خواري و ناداري بر سر آنان كشیده شود. ام
ته داشكس تعهد مالي ناگر داماد او به كسي بدهكار نباشد و در مقابل هیچ

تواند زندگي پر از صفا و صمیمیت و شادابي را براي دخترش باشد، مي
فراهم نماید و در غیرآن، صورت زندگي آنان پر از سختي و غم و 
غصه و حتي ممكن است كارشان به دادگاه و زندان كشانیده شود، یا 

 براي برخاستن از زیر بار بدهكاري به خالفكاري دست بزند.

نماید و در ها یادآوري ميرا شریعت اسالم به خانواده نگرياین آینده 
 فرماید:مي خدا صلی هللا علیه وسلمهمین رابطه است كه رسول 

َم قَاَل إِنَّ أَْعَظَم الن َِكاحِ بََرَكةً )
ُ َعلَْيِه َوَسلَّ ِ َصلَّى َّللاَّ َعْن َعائَِشةَ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

 36(أَْيَسُرهُ ُمْؤنَةً 

                                                             
  -0275،رقم االثر:283 /4مجمع الزوائد: -35
 .8/6146،501شعب االيمان:-29245،رقم الحديث:41/75مسند احمد: -36



 

 

ر دین ازدواج ، ازدواجي است كه كمترین هزینه براي آن بهتر»ترجمه: 
 «.نظر گرفته شود

ِ اند:)چنین فرمودهو هم صلى هللا عليه -َعْن ُعْقبَةَ ْبِن َعاِمٍر قَاَل َرُسوُل َّللاَّ

دَاِق أَْيَسَرهُ  »: -وسلم  37(. َخْيُر الصَّ
بهترین مهریه آن است كه كمترین میزان برایش معین شده »ترجمه: 

 «.شدبا

ِ  عن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسولُ و باز هم فرموده است:) ُ  صَ َّللاَّ  لَّى َّللاَّ

 .38(َعلَْيِه وسلم: "خيرهن أيسرهن صداقا
شان كمتر هایي هستند كه مهریهترین زنان آنبهترین و با بركت»ترجمه: 

 باشد(.

خص ها كم كردن از میزان مهریه ی مشهدف از این تشویق و ترغیب
هاي ازدواج و مقدار مهریه هرچه كمتر باشد، است ؛ زیرا هزینه

هاي ازدواج شود و چنانچه هزینهآوري جوانان به ازدواج بیشتر ميروي
شوند. و گردان ميبیش از توانایي آنان باشد، به طور طبیعي از آن روي

گرداني از ازدواج است كه زمینه را براي بسیاري از مفاسد همین روي
صلی هللا  -نماید. در این مورد رسول خداجتماعي و اخالقي فراهم ميا

 فرماید:مي -علیه وسلم 

عن أبي هریرة قال : قال رسول هللا صلى هللا علیه و سلم، إذا خطب  )
إلیكم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه إال تفعلوا تكن فتنة في األرض 

 39وفساد عریض(

                                                             
،اما ذهبی گفته 2742،رقم:2/981المستدرک:- 14721 -،رقم:7/232للبيهقی: سنن کبری ، -37

 است:حديث مطابق شرط بخاری ومسلم است .
 . 4034،رقم:9/342ابن حبان: -38
 1084،رقم الحديث:2/394ترمذی:-39



 

دخترتان آمد و از دین و اخالق او هرگاه كسي به خواستگاري »ترجمه: 
راضي بودید، دست رد بر سینه او نگذارید. اگر این كار را نكنید، فساد 

 «.و تباهي بسیاري در میان شما رواج خواهد یافت

 و این را سه بار تكرار فرمود.

 هزینه ی سرسام آورمراسم عروسی:  -2

ها و با نوادهدر بسیاري از ممالك و شهرها و روستاها وبسیاري از خا
ها و هدف خودنمایي و فخرفروشي به دیگران دست به ریخت و پاش

هاي بسیار در مراسم عقد و عروسي و تهیه جهیزیه و غیره كارياسراف
هاي مجلل و تهیه غذاهاي زنند. و گاهي با اجاره كردن سالنمي

سازان قیمت و دعوت از صدها و گاهي هزاران نفر و آوردن ترانهگران
هاي گلقیمت براي عروس و داماد و دستهگرد و تهیه هدایاي گرانورهد

دهند و غالباً مشكالت ها  پول را به باد ميبزرگ و كوچك و ... میلیون
نماید. در واقع ها بر دوش عروس و داماد سنگیني ميو عواقب آن سال

گونه كارهاي نادرست و نامعقول سد و مانعي بزرگ را بر سر راه این
سازد. از طرف دیگر زن مؤمن و ازدواج بسیاري از جوانان فراهم مي

توجه  صلی هللا علیه وسلمخدا موفق آن است كه به این فرموده رسول 
 اند:هاي خود قرار دهد. ایشان فرمودهكند و آن را ِمالك خواسته

ترین مهریه را داشته ها، ازدواجي است كه سبكترین ازدواجبا بركت»
 «.باشد

گیري و دلسوزي را كه مورد تشویق اسالم خواهند راه آسانساني كه ميك
است، در پیش بگیرند و براي رویارویي با پدیده مجرد ماندن دختران و 

بندوباري كاري را انجام بدهند، واجب است پسران و گسترش فساد و بي
هایي را كه شالوده كه روش قناعت و اعتدال را در پیش بگیرند و پایه

تر گردانند. اخالق دیني و آداب ها استوارند محكمندگي مشترك بر آنز
اسالمي سازگار با فطرت را مراعات كنند و از مظاهر خودخواهي و 

 االمكان پرهیز كنند.گري حتياشرافي



 

 

به پدر و مادر دختر الزم است اهل ایمان و احساس وبامسئولیت باشند، و 
مورد توجه قرار دهند و از چشم وضع و شرایط خواستگار دخترشان را 

چشمي با دیگران و لجبازي و خودبیني پرهیز نمایند و باور كنند كه و هم
همه خیر و سعادت در رعایت ارزش های دینی و فرموده رسول خداست 

 اند:كه فرموده

هرگاه كسي به خواستگاري دختر شما آمد و از دین و اخالقش »ترجمه: 
نه او نگذارید، اگر چنین نكنید فساد و راضي بودید، دست رد بر سی

 «.تباهي بسیاري در میان شما به وجود خواهد آمد

 قیمت:  جهیزیه ی گران -3
هرچند زن و مرد در آغاز زندگي به بعضي از وسایل زندگي مانند: 
فرش و اسباب و وسایل پخت و پز و ... احتیاج دارند، اما تهیه آن 

 ل باشد. بایستي در حد توان و به صورت معقو

مسئولیت تهیه جهیزیه با توجه به عرف و مسلك در بسیاري از ممالك با 
كند. در برخي از كشورهاي عربي شمال آفریقا براساس رأي هم فرق مي

مذهب مالكي هزینه تهیه جهیزینه بر دوش زن است. اما در بسیاري از 
ید هاي خرممالك دیگر براساس رأي اكثریت فقها مسئولیت تهیه هزینه

مقداري پول را براي تهیه آن جهیزیه برعهده مرد قرار دارد ومعموال 
 كند.پرداخت مي

 ً گونه تهیه جهیزیه بر مرد واجب است و در این مورد هیچ اساسا
چون تهیه مسئولیتي متوجه زن نیست. و تهیه مسكن و وسایل منزل هم

براي اي را كه مرد لباس و غذاي زن برعهده مرد است. اما مهریه
ً براي تهیه جهاز نیست، بلكه بخشش همسرش در نظر مي گیرد اساسا

شود. زیرا خداوند مالي و حقي است كه آن را براي همسرش متقبل مي
 فرماید:متعال مي

 [.4]النساء:  َوآتُوا الن َِساَء َصدُقَاتِِهنَّ نِْحلَةً 



 

 «. هاي زنان را بپردازیداز روي رضا و رغبت مهریه»ترجمه: 

همین دلیل خانواده داماد نباید انتظار داشته باشند كه خانواده دختر یا  به
اش را صرف خرید جهاز بنمایند، یا پس از توافق چیزي خود او مهریه

 از آن را كم كنند.

اما چنانچه براساس عرف برخي ممالك زن اقدام به خرید جهیزیه نماید، 
اوست و حق دخل و  همه وسایلي را كه خریداري نموده متعلق به خود

د مقدار آن سخن او پذیرفته ها دارد و در مورتصرف كامل را در آن
كه حق اوست ـ اموال  شود. اما اگر مرد اقدام به تهیه جهیزیه نماید ـمي

جهیزیه متعلق به اوست و معموالً درممالک مختلف این رسم فرق میکند 
 د.  اگرچه دراکثرممالک اسالمی حهیزیه مربوط زن میگرد

كه ساخت خارج یا ها و اینمعموالً زنان در مورد نوع جهاز و بهاي آن
دهند، ولي چنانچه توانایي داخل است حساسیت دارند و به آن اهمیت مي

اش نگردد و ها اجازه بدهد و سبب ایجاد فشار به شوهر و خانوادهمالي آن
 ندارد. مانعي را بر سر راه ازدواج دیگران فراهم نه نماید، مانعي

اما اگر شوهر و خانواده او تحت فشار خانواده عروس یا خود او، مجبور 
قیمت بشوند و پول زیادي را هزینه نمایند و باعث به خریدن اجناس گران

فشار و مشكالت آنان بشود، چنین كاري زشت بوده و عاقبت بدي خواهد 
ي كه از داشت. زیرا از روي اجبار و اكراه انجام گرفته است. هر چیز

طریق نارضایتي و ناخشنودي طرف مقابل انجام بگیرد، حرام یا شبه 
حرام بوده و ضرر و زیاني روشن را متوجه زندگي آینده خانوادگي 

رود و نماید. از طرفي دیگر نوعي از اسراف و تبذیر به شمار ميمي
ها دارد و حتي در مورد آنخداوند اهل اسراف و تبذیر را دوست نمي

 ه است:فرمود

ِريَن َكانُوا إِْخَواَن الشَّيَاِطيِن َوَكاَن الشَّْيَطاُن ِلَرب ِِه َكفُوًرا )  (  إِنَّ اْلُمبَذ ِ
 [.27]اإلسراء: 



 

 

ها نشینان( شیطانگنندكان برادران )و همگمان ریخت و پاشبي»ترجمه: 
 «. نمایدهاي( خداوند را ناسپاسی ميهستند و شیطان هم بسیار )نعمت

 هایي هستند كه دردرآمد كم و بیكاری: كمبود درآمد و بیكاري پدیده-3 
بسیاري از كشورها وجود دارند، اما در كشورهاي در حال رشد 

مانده مثل افغانستان ، به دلیل إتكاي بیش از حد به كشاورزي و وعقب
ضعف اقتصاد ،عقب ماندگی های صنعتي و ركود تجارت داخلي و 

 یکارمشکل مردم راچند ین برابر نموده است.خارجي ووجود جوانان ب

اگر جواني در چنان شرایط اقتصادي نامطلوبي زندگي كند كه امكان 
تواند اشتغال و كسب درآمد در سطح بسیار پائیني قرار دارد، چگونه مي

به  ازدواج نماید؟ و چنانچه خانواده و خویشاوندان شان، در حد معمول
ي آنان را فراهم نمایند، به وري و اساسها كمك كنند و نیازهاي ضرآن

وجه روا نیست كه خانواده همسر یا دیگران او را ناچار كنند كه هیچ 
هاي زیادي را براي مراسم عقد و عروسي متحّمل شوند ؛ زیرا هزینه

ز نماید و اچنین كارهایي موانعي را بر سر راه ازدواج دیگران فراهم مي
كند. و در نتیجه بسیاري از جلوگیري ميهاي جدید تشكیل شدن خانواده

هاي رواني گردیده و گاهي از جامعه و همه دختران و پسران دچار عقده
 شوند. چیز آن متنفرمي

 فرموده است: صلی هللا علیه وسلمخدا زیرا رسول 
ِه َوَسلََّم: َعْن أَنٍَس، َرِضَي هللاُ تَعَالَى َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَيْ )

 40(َكادَ اْلفَْقُر أَْن يَُكوَن ُكْفًرا»

 «.ترجمه: "فقر و ناداري ممكن است انسان را به سوي كفر سوق دهد 

نماید كه مشكالت موجود در راه ازدواج مصلحت فرد و جامعه ایجاب مي
ها و ها و جهیزیههاي زشتي مانند: مهریهاز میان برداشته شود و با پدیده

گیرد مقابله هایي كه در مراسم عقد و عروسي انجام ميپاشریخت و 
جدي صورت بگیرد و به حد متوسط نیازهاي زندگي قناعت شود و تا 
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دستیابي به فُرصت و شرایطي بهتر راه صبر و بردباري در پیش گرفته 
 شود.

 انسان مؤمن نباید از وضع نامطلوب خود دچار یأس و سرخوردگي بشود
ر ریزي دقیق امیدواري اش به آینده بیشتتالش و برنامه؛ بلكه با كار و 

 اش خواهدگردد و باور كند كه نفقه و روزي همسر همراه با او، به خانه
 فرماید:آمد. خداوند متعال مي

﴾ يَاي اْلَحيَاةِ الدُّنْ َشتَُهْم فِ َمِعي ُهمْ أَُهْم يَْقِسُموَن َرْحَمَت َرب َِك نَْحُن قَسَْمنَا بَْينَ ﴿
 [.32خرف:]الز

مگر آنان هستند كه روزي و نعمت پروردگارت را تقسیم »ترجمه: 
ها تقسیم ما هستیم كه نیازهاي زندگي دنیا را میان آنكنند؟ )نه این(مي
 «. كنیممي

 فرماید:چنین ميهم

ُ ِمْن فَْضِلِه وَ ) ُ إِْن يَُكونُوا فُقََراَء يُْغنِِهُم َّللاَّ  [32: (  ]نوريمٌ اِسٌع َعلِ  وَ َّللاَّ

چنانچه فقیر و نیازمند باشند، خداوند از )خزانه( كرم و فضل ترجمه: )
 41هایش( گسترده وآگاه است(نماید. خداوند )نعمتنیاز ميخود آنان را بي

 چه رسد به مصارف هوتل وغیره که درپهلوی مبلغ تویانه حتمی می
 باشد.

ن یر افتادخأگ ها وعادات پیش ازپیش  سبب به تترویج این گونه فرهن 
میل  گردد،که بدون شّک پیامدهای ناگواری را برجامعه تح ازدواج ها می

می نماید،ویکی ازاسباب فراردختران ازمنزل وسبب سوء رفتارهای 
 اخالقی در داخل خانواده نیزمی باشد. 

 دلیل ناجایز بودن چنین ازدواج هامبحث یکم: 
                                                             

 41(67)فقه خانواده:-



 

 

 ویا مراسمی کهفوق الذکر  نخستین عامل ناجایز بودن ازدواج های -1
 روش در تناقض با تعالیم دینی گرفته میشود إسراف در آن است ،اینگونه

 . اسراف استعلیای انسانی،های  خالف مصلحت 
 جل جالله دربارۀاسراف فرموده است: هللا

ِريَن َكانُوا إِْخَواَن الشَّيَاِطيِن َوَكانَ    ِه َكفُوًرااُن ِلَرب ِ شَّْيطَ  الإِنَّ اْلُمبَذ ِ

 [27إسراء: ]

ها نشینان( شیطانو همبرادران )،نندكان کگمان ریخت و پاشبي»ترجمه: 
 «. نمایدهاي( خداوند را ناسپاسی ميهستند و شیطان هم بسیار )نعمت

 قال : رضی هللا عنه أبي هریرة  عن -2
جُت امرأة من األنصار فأِعن ِي على َمْهِرها. فقال له رسول هللا  -إني تزوَّ

: هل نََظْرَت إليها ، فإن في ُعيُون األنصار شيئا ؟ قال  -عليه وسلمصلى هللا 

جتَها ؟ قال : على أربع أَواق ، قال :  : قد نظرُت إليها ، قال : على كم تزوَّ

على أربع أواق ؟ كأنَّكم تْنِحتُوَن الِفضَّةَ من عُْرض هذا الجبل ، ما عندنا ما 

تُِصيُب منه ، قال : فبعث بَْعثا إلى  نُْعِطيك ، ولكن عسى أن نْبعثَك في بْعث

 42«( بني عْبس ، فبعثه معهم
 ترجمه: ابوهریره رضی هللا عنه ازرسول هللا صلی هللا علیه وسلم 

 روایت میکند : 
ز شخصی نزد رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  آمد وگفت:  من بازنی ا

لی هللا ص –انصار ازدواج نمودم وهدفش این بودکه رسول هللا ی قبیله 
نه همرایش" همکاری نماید"؟ جواب داد : به درمصرف تویا -علیه وسلم

 مبلغ چهار اوقیه نکاح کردم.
 رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرمود:

رحالیکه بدست آوردن د -گویانقره راازمیان این کوه استخراج می کنید
 این مقدارنقره کار آسان نیست. 
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ه إسراف در مراسم عروسی درست این حدیث بیانگر این امر است ک
 نیست.

حدیث ابوهریره رضی هللا عنه که روایت نمود:)هرگاه كسي به (-3
خواستگاري دخترتان آمد و از دین و اخالق او راضي بودید، دست رد 
بر سینه او نگذارید. اگر این كار را نكنید، فساد و تباهي بسیاري در میان 

 شما رواج خواهد یافت. 
ها، ازدواجي است ترین ازدواجبا بركتدیگری آمده است: در حدیث  -4

 ترین مهریه را داشته باشد . كه سبك
 فوایدی که ازاحادیث فوق استنباط  می شود:

 درشرح  حدیث اول می گوید : -رحمه هللا علیه –امام نووی /1
مطلب رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  مکروه دانستن این گونه مهرزیاد 

 شوهر  بود.                   -آن مرد فقیر-حالنسبت به 
 -شک وجودنداردکه ازدواج امرشرعی وپسندیده است ودربساموارد/2

به مرحله فرضیت می  -هنگامیکه عفت انسان درمعرض خطرقرارگیرد
ج وَّ رَ رسد، وبسیاری از مردم توانمندی رسیدن به این امر مشروع رادر مُ 

ارند ،وازجمله امورتثبیت شده درشریعت بودن چنین  مهریه های کالن ند
ً این است که هر آنچه  رسیدن به واجب باشد، واجب ی وسیله صرفا

 است،وازین قاعده عاّمه دانسته می شود،که:
به تقلیل مهرومنع مردم ازاخذ تویانه های  -مردم را -امرکردن حاکم 

زیاد ، خالف شرع نیست؛ بلکه مصحلت زن وشوهر دراین کار نهفته 
حضرت محمد صلی هللا علیه -ست،واین کاردرنزد صاحب شریعتا

 کار خوب وقابل تقدیر است.  -وسلم
درصورتیکه اقارب زن نسبت به مصالح شخصی ازنکاح نمودن آن   -3

به  شخصی  که کفو زن است اما توانمندی دادن این مبلغ گزاف را ندارد 
یگری  مانع می شوند، وهدف اقارب زن جزاسراف ومباهات چیز د

نیست واین کارش خالف شرع است، وبسا اوقات سبب میشود که زن 
ویامرد درگناه ومعصیت واقع میشوند، ودرصورت ادامه این فعل فاسق 
محسوب شده وصالحیت کفالتش سلب می گردد؛چون کفالت ولی کفالت 
اصالحی است درصورت که کاری کند که بنفع زن نباشد صحیح 



 

 

ان ضروراست که مداخله نموده وعقد نکاح نیست،بناء برای حاکم مسلم
 راخودش سرپرستی نماید.

سیارزیاد "گزاف"یکی ازموانع مهم ازدواج برای بتویانه های  -4
بساازمردمان غریب ومستضعف است ومفاسدی که ازین کاردرمیان 

ات زنان ومردان نشأت می کند، به کسی پوشیده نیست و وسایل  حکم غای
 لیل ت اسالم برای تکمیل وتحقق مصالح وبرای تقرادارند،درحالیکه شریع

ه وازبین بردن مفاسد  آمده است،واگردرتقلیل مهر چیزی جزسدذرایع ک
ت همانا منجرشدن به فعل حرام است نمی بود ، خود برای حر متش کفای

 می نمود.
درحالیکه قطع نظرازمسئله ی سد ذرایع ،إسراف وفخرفروشی وغیره 

یده اردکه ایجاب می کند بر ضد این رسم ناپسندکارهای حرام نیزوجود د
 مبارزه صورت گیرد. 

 تویانه ی زیاد اگرچه ظاهرا به نفع زن واقاربش می باشد ؛ اما -6
مفاسدی که به آن مرتب میشود بسیارزیاد است نسبت باین مصلحت 

جیح زودگذر! اگرموجود هم باشد،وقاعده فقهی این است که دفع مفاسد تر
 جلب منافع:داده می شود به 

 )الشریعه کلها مصلحة ودفع مفسدة(
لیه الزم به یادآوری است که نظربه فرموده رسول هللا صلی هللا ع-6

 وسلم، بدترین طعام ، طعام ولیمه است:
ُهَرْيَرةَ رضي هللا عنه، أَنَّهُ َكاَن يَقُوُل: َشرُّ الطَّعَاِم طَعَاُم اْلَوِليَمِة،  أبیعن  )

 43..(نِيَاُء َويُتَْرُك اْلفُقََراءيُدَْعى لََها األَغْ 
ن ترجمه: بدترین غذا و مهمانی ضیافت عروسی است که ثروتمندان به آ

 «. دعوت می شوند و مستمندان به دست فراموشی سپرده می شوند
 ازین حدیث،معلوم می شود،که: 
 نیازهردو به آن دعوت شوند ،بهترین مهمانی آن است که نیازمند و بی 

 مانی اعمال و گفتار حرام آلوده نشود.وهمراه مه
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ومعلوم داراست که درعروسیها تنها مردمان صاحب جاه واغنیاء 
وثرومندان اغلب دعوت میشوند،ورقص وپای کوبی زنان ومردان  اغلب  
به طورمختلط وجود دارد،ومنهیات دیگرازقبیل غیبت ،نوشیدن شراب 

 وقماروغیره  ضمیمه آن است .  
عروسیها قطع نظرازمسائل اسراف وفخرفروشی، بناء دراین نوع 

مالحظه گردید که دالیل دیگر نیزوجود دارد که ،داللت به حرمت 
 وناجایزبودن آن دارند. 

 گیان وحکومت است ، که:نلهذا مسئولیت علماء، فره
درراستای ساده سازی عروسی ها وتقلیل مهروغیره منهیات مشترکا  

 را ریشه کن سازند. وویرانگرقول سعی وتالش نمایند واین رسم نامع
اکنون می پردازیم به معرفی برخی از عنعنات ناپسندیده ای که درجریان 

 مراسم عروسی ها انجام می شود:
 

 درعروسی ها عنعنات ناپسندیده مبحث دوم:
عمده  بوده ونخستین مانع ی بسیارزیاد: تویانه ها مهرویاتویانه ها/1

  باشد. درراه ازدواج جوانان می
: هرچند زن و مرد در آغاز زندگي به بعضي از قیمتجهیزیه گران /2

وسایل زندگي مانند: فرش و اسباب و وسایل پخت و پزوغیره ضرورت 
از مهریه زوجه که توسط پدر ویا دارند ؛ اما جهیزیه های گزاف وآنهم 

برادر وسایر اقارب نزدیک موصوفه خریداری وطی مراسم خاصی به 
نهایت نامعقول وشنیع که  کاری است ، قال داده می شود،خانه شوهر انت

 حیات زن وشوهررا تباه میکند. 
عروسی برگزاری مراسم  :ل دررستورانت هالمحافل مج برگزاری/3

درهوتل ورستورانت های مجلل که بارسنگین آن باالی داماد است، 
 و وجزصرف طعام های گران قیمت ودعوت افرادفربه وچاق  وفخر

ب نیست. این در حالیست که توزیغ غذای تّ رَ کار دیگری به آن مُ مباهات 
ولیمه اصوالً برای مستحقین وفقرا می باشد؛ متأسفانه در دعوت های 



 

 

پرزرق وبرق رستورانت ها جز عده ای از موتر داران وثروتمندان 
 وسیاستمداران، فقیر ومستحقی اصالً حضور یافته نمی تواند.

این رستورانت ها، کامالً بیجا بوده واسراف بنابراین: مصرف گزاف در 
 ومعصیت چیزی دیگری را دربرندارد.

بردن عروس به آرایشگاه ها وپرداختن پول فراوان آرایشگاه ها:  /4
برای انجام این امر،ازیکسو خالف شریعت اسالمی است وازسوی دیگر 
مصرف اینچنین پول های گزاف عمالً إسراف واضحی است که نه خدا 

 یرد ونه بنده خدا.میپذ
بسادیده شده است که در یک محفل عروسی از ساز وسرود : /5

افغانی برای هنرمندان وگروه های سازوسرود  100000الی  20000
پرداخته می شود تا مهمانان را به اصطالح خوشحال نگهدارند.این امر 

خالف است؛ بلکه در إسراف بودن این هزینه کالن نه تنهادرذات خود 
 شکی وجود ندارد.هیچ 

عنعنات فوق الذکر همگی خالف شرع و در تضاد با مصحلت زوجین 
 درروشنایی آیات واحادیث رسول گرامی اسالماست که دالئل حرمت آنها

ال ذکرگردید وباید برای برچیدن آن مبارزه  جّدی صورت گیرد. مفصّ 
اینگونه مصارف معموالً در مهریه زن حساب می شود که پرداختن مهر 

هیچ کس حق ندارد از مهر وی ،وتوسط شوهر برای همسر فرض است 
 اینهمه ولخرچی ومصارف بی مورد را سازماندهی نماید.

 
  

 گفتار ششم

 عدم إعطای حق مهر

مهرعبارت ازمالی است که زن به خاطر عقد نکاح مستحق آن می   
 گردد .



 

پرداخت مهربرای زن درمقابل  عقد نکاح ازجانب مرد فرض است 
در این حق فقط به زن تعلق دارد وهیچ کسی به شمول پدر ،مادر، برا،و

 . ز به اجازه  وی ، ندارندجُ  را ویا اقارب دیگر زن، حق تصرف درآن

 

 :دلیل فرضیت پرداخت مهرمبحث یکم

 قال هللا تعالی:  -1
 24..  نساء:ِريَضةً  فَ فََما اْستَْمتَْعتُْم بِِه ِمنُْهنَّ فَآتُوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ 

د، رفتیگپس آن زنانی را که) به ازدواج در آوردید و( از آنان کام ترجمه:
 باید مهرشان را به عنوان فریضه ای به آنان بدهید.

 4. نساء:.َوآتُوا الن َِساَء َصدُقَاتِِهنَّ نِْحلَةً  وقال هللا تعالی:

 ترجمه: ومهریه زنان رابه خوشي ادانمایید.
ْج َولَْو بَِخاتٍَم ِمْن َحِديدٍ قال رسول صلی هللا علیه وسلم :  -2  44- تََزوَّ

 ترجمه: مهریه بده اگرچه انگشتری آهنی هم باشد.
 رمورد فرضیت مهراجماع امت نیزموجود است.د -3

   هدف َمهر::مبحث دوم

ه بهدف از  پرداخت مهریه اظهار اهمیت عقد ازدواج، اکرام و احترام 
ی ازدواج با او و شخصیت زن و اظهار ُحسن نیت و صداقت مرد برا

که مرد ای برای دوام معاشرت و زندگی زناشویی است و علت اینزمینه
 ه بهباید متعهد پرداخت مهریه بشود این است که معموالً مردها با توج

شان بیشتر از زنان کار و تجارت و درآمد حاصل از آن توانایی مالی
ر به توشه و است و معموالً زنان در صورت جدایی یا فوت همسر بیشت

 اند:کنند. زیرا خداوند متعال فرمودهسرمایه مادی احتیاج پیدا می
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ُ بَعَْضُهْم َعلَى بَعٍْض   ِوَمآ أَنفَقُواْ )   اُموَن َعلَى الن َِساِء بَِما فَضََّل َّللاَّ َجاُل قَوَّ الر ِ

ِلِهمۡ   [.34]النساء:   ( ِمۡن أَۡمَوَٰ

مت زنان را برعهده دارند؛ مردان )مسئولیت( سرپرستی و خد»ترجمه: 
های جسمی و ارادی( بر برخی زیرا خداوند برخی را )به خاطر توانایی

دیگر برتری بخشیده و نیز به این دلیل که )معموالً مردان( از اموال خود 
 «. نمایند)برای خانواده( هزینه می

اینک در غرب زنان باید مهریه را پرداخت کنند ویادرهندوبعض ممالک 
جهیزیه گران باخود به خانه شوهربیاورند، درست عکس فطرت  دیگر

کشی از بشری خشونت و توهین به شخصیت و کرامت زن و بهره
اوست؛ زیرا ازیکطرف سبب می شودکه خانواده باطفل دخترشگون 
گرفته اورادردوران بارداری ویاطفولیت نابودسازند.  متأسفانه ماپیامد 

را روزانه دراخباروجراید عالم می  های منفی این رسم بد ونامیمون
 شنویم،وازطرف دیگر، زن احساس حقارت نموده ومجبور است که مدت

آوری پول جهت تهیه ومخارج مهریه به کار و تالش زیادی را برای جمع
بپردازد و چنانچه موفق به این کار نشود ممکن است دچار انحراف و 

اکثردنیا نسبت به زن بردگی جنسی بشود،واین کاری است که امروزدر
 شایع شده وشخصیت زن را به کاالی تجارتی مبدل نموده است.

بناًءکسانی که مهریه زنان رانمی پردازند وباتخلّف از دساتیردین مبین 
اسالم درتضادبا مصالح  مشترک زناشوهری ، درحق زنان جفاکرده 

که  وسبب خشونت های بعد ازعقد می گردند، وهمچنین پدرا ن ویااقاربی
مهریه زنان راوکالتا قبض نموده ؛ اما بعدا برای زن نمی دهند وخود آنرا 
مصرف می کنند،خالف دساتیر اسالمی وخالف مصلحت  خانوادگی 
عمل نموده اندکه این اقدام آنها منافی آنچه هست که شریعت برای 

 بهترساختن زندگی زن وشوهروضع نموده است. 
ً چنین افراد ظالمی درحق م شروع زنان جفامی کنندوسبب کش اساسا

وگیر میان زن وشوهر ویازن واقاربش می گردند که خودیکی از سبب 
 های خشونت های بعد ازعقد نکاح محسوب می شود. 



 

( که روی 115الی ماده:99قانون مدنی افغانستان ازماده: ) -
مهربحث داردمطابق شریعت مهررا حق زوجه میداندکه به سبب ازدواج 

 گردد،وتادیه آن را الزمی میداند.مستحق مهرمی 

 : علت ترویج این رسم نامعقول: مبحث سوم
صلی هللا علیه -قران کریم وسنت رسول هللا دساتیرعدم آگاهی الزم از -

 وبزرگان دین است. -وسلم
موجودیت شرم وحیای است که زنان به آن عادت نموده وطلب نمودن  -

 دانند. مهریه را ازاقارب خود، عیب ،شرم وحیا می
عدم اجرای قوانین شرعی ازطرف دولت وادارات مربوطه است که  -

 ند.درین راستا دیگراحساس مسئولیت نکدختری سبب گردیده تا ورثه 
درامور تدارکات فقرومشکالت اقتصادی ورثه که مهریه دخترشان را -

 کنند ودیگرتوان پرداخت آن را ندارند. مصرف میزندگی روزمره 
  

 : راه حـــل:مبحث  چهارم 
آگاهی دهی عامه  ازغیر شرعی بودن این رسم ذریعه علماء ووسایل  -

 نشرات صوتی وتصویری.
آگاهی دهی زنان ازحقوق شان  وتشریح این مطلب که گرفتن مهریه از  -

 نزد شوهر، کارخالف شرع وناپسندیده،  نیست.
 باإن کسانی که از پرداخت مهریه زنا تطبیق قوانین ومجازات  باالی -

 ورزند. می
توصیه به اولیای دختر به خصوص پدر ویا برادر که معموالً از مهریه  -

دختران شان امور زندگی روزمره  خویش را تدارک مینمایند،تا از 
 مصرف مهریه آنها طور خودسر وبدون رضائیت دختر جلوگیری نمایند.

 

 گفتار هفتم
 برای همسر عدم إعطای نفقه



 

 

رد برای خانمش مصرف نام اشیای است که م نفقه دراصطالح شرع: 
وهر شامل غذا،لباس ومسکن است که باالی ش میکند،وبه تعبیر عام فقهاء

 الزم است تا به همسرش مصرف کند. 
 .. ْعُروفِ نَّ بِاْلمَ َوتُهُ ِكسْ َوَعلَى اْلَمْولُوِد لَهُ ِرْزقُُهنَّ وَ قال هللا تعالی:  الف:

  233بقره:
ه فرزند برای او متولد شده)پدر( الزم است و بر آن کس ک ترجمه:

ن طور شایسته)در مدت شیر داده مادران( را ب +خوراک و پوشاک آنان)
 بپردازد.( 

ا آتَ ْزقُهُ فَ رِ ْيِه  َعلَ ِليُْنِفْق ذُو َسعٍَة ِمْن َسعَتِِه َوَمْن قُِدرَ وقال ایضا:)  اهُ ْليُْنِفْق ِممَّ

 ُ  7..(طالق:َّللاَّ
د ( خو)و ثروتمند( هستند باید از دارایی )و ثروت آنان که دارا ترجمه:

اده داو  انفاق کنند، و کسی که تنگدست است ، پس باید از آنچه که هللا به
 انفاق کند .

اند روایت نموده -ارضی هللا عنه-امام بخاری و امام مسلم از عایشهب/
د رسیوسلم خدا صلی هللا علیه که: هند همسر ابوسفیان به حضور رسول 

 وو گفت: یا رسول هللا! ابوسفیان آدم خسیسی است و مخارج کافی من 
شوم گاهی مخفیانه چیزی را دور پردازد، و من مجبور میام را نمیبچه

 فرمود:  همسر رسول خدااز چشم او بردارم. 

ُخِذي َما يَْكِفيِك َوَولَدَِك، لهندبنت عتبة:)  )قال الرسول صلی هللا علیه وسلم

 45(وفِ بِاْلَمْعرُ 
 «به میزان احتیاج خود و فرزندت بردار!»ترجمه: 

ت یعنی اجازه داری ازمال شوهرت، به اندازه ی که برای خودت وفرزند
 کفایت نماید مصرف نمایی ، درین مقدارتصرف ، مشکلی وجود ندارد.

 به وجوب خدا صلی هللا علیه وسلمج/در احادیث بسیاری از سنت رسول 
نان اشاره شده است. از جمله ابوداود از تأمین مایحتاج ضروری ز

 معاویه قشیری نقل نموده که گفته است:
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ِ، َما َحقُّ َزْوَجِة أََحِدنَا عَ )  تُْطِعَمَها إِذَا أَنْ »اَل: قَ ِه؟، لَيْ قُْلُت: يَا َرُسوَل َّللاَّ

، ْجهَ، َواَل تُقَب ِحْ  اْلوَ بِ َواَل تَْضرِ  َطِعْمَت، َوتَْكُسَوَها إِذَا اْكتََسْيَت، أَِو اْكتََسْبَت،

ُ  ب ِْح أَنْ  تُقَ َواَل  "قَاَل أَبُو دَاُودَ: ، «َواَل تَْهُجْر  إاِلَّ فِي اْلبَْيتِ                                                - تَقُوَل: قَبََّحِك َّللاَّ

 قال: األلباني : حسن صحیح
ی پرسیدم: رأرسیدم و  صلی هللا علیه وسلمخدا به خدمت رسول ترجمه: 

خورید از همان غذایی که می»تو در مورد همسران ما چیست؟ فرمود: 
کنید، لباس ای که لباس خود را تهیه میها بدهید و از همان پارچهبه آن

ها را هم تهیه نمائید، آنان را مورد ضرب و شتم قرار ندهید و با آن
 «.ها رفتار ننمائیدکردار و گفتار زشت و ناپسند با آن

تو گوی که:خداَواَل تُقَبِّْح"این است که به زن بگوید:معنی" امام ابوداود می
 را زشت وقبیح بسازد. "استعمال چنین لفظی ناپسند است" 

نماید که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم چنین امام مسلم نقل میهمد/
أََخذْتُُموُهنَّ بِأََماِن هللاِ  فَاتَّقُوا هللاَ فِي الن َِساِء، فَإِنَّكُمْ ) درحجة الوداع فرمود:

َواْستَْحلَْلتُْم فُُروَجُهنَّ بَِكِلَمِة هللاِ تَعَالَى، َوإِنَّ لَُكْم َعلَْيِهنَّ أاَلَّ يُوِطئَْن فُُرَشُكْم أََحدًا 

حٍ، َولَُهنَّ َعلَْيُكْم ِرْزقُ  ُهنَّ تَْكَرُهونَهُ، فَإِْن فَعَْلَن، فَاْضِربُوُهنَّ َضْربًا َغْيَر ُمبَر ِ

 46(َوِكْسَوتُُهنَّ بِاْلَمْعُروفِ 

ردم الوداع فرمود: ای م ةول خدا صلی هللا علیه وسلم در حجرسترجمه: 
ان زیرا زن هارا به عهد وپیم؛ درباره زنها ازخدا)جل جالله(بترسید 

( اللهجهللا)جل جالله( نکاح نموده اید وهمبستری ایشان به حکم هللا)جل 
ه ماباالی ایشان این است که به هیچ کسی کبه شماجایزشده است .حق ش

 شما دوست ندارید اجازه دخول به خانه شمارا ندهند واگرچنین کاری
تهیه »شماحق دارید به ضرب خفیف ایشان را تأدیب نمایید  دکردن

 «.مخارج زندگی و لباس زنان برعهده شماست

زینه ه وی را در خرچ ورَ  به زنان مسلمان هم الزم است اعتدال و میانه
 فرماید:زیرا قرآن حکیم می؛وازریخت وپاش خودداری نمایندرعایت کنند
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َواَل تَْجعَْل يَدََك َمْغلُولَةً إِلَى ُعنُِقَك َواَل تَْبُسْطَها ُكلَّ اْلبَْسِط فَتَْقعُدَ َملُوًما ﴿

 [29]إسراء:  (َمْحُسوًرا

ران دست خویش را بر گردنت بسته مدار )و از کمک به دیگ»ترجمه: 
دست مباش که خودداری مکن و بخیل مباش( و بیش از حد هم گشاده

سبب شود از کار بمانی و مورد مالمت )این و آن( قرار بگیری و 
 «. غمناک بگردی

 فرماید:چنین خداوند متعال میهم

ۡر تَۡبِذيًرا ﴿ ِطينِ 26َواَل تُبَذ ِ َن ٱلشَّيََٰ ِريَن َكانُٓواْ إِۡخَوَٰ  [27 -26 سراءإ]﴾ إِنَّ ٱۡلُمبَذ ِ

زیرا ریخت و پاشگران همنشینان  ؛ریخت و پاشگر مباش »ترجمه: 
 «. باشندها میشیطان

ت ؛ زیرا در رعایت اعتدال در خرج و هزینه بر مرد هم واجب اس
نشانه ی آگاهی و درایت  کردن آرام و مناسب چخر»حدیثی آمده است: 

 «.مرد است

مخارج زن بر شوهرش خالصه سخن این است که در شش مورد تهیه 
 الزم است:

 الف: آرد گندم: 
که مقدار و نوع آن با توجه به میزان درآمد مرد و شرایط اقتصادی 

که مواد غذایی در اختیار کند. اینجامعه و سرزمین و منطقه فرق می
همسر قرار دهد یا وجه نقد و بهای آن را به او بدهد، بستگی به خواست 

 و مصلحت زن دارد.
 د غذایی: ب: موا

تهیه مواد غذایی مانند: نخود، لوبیا، روغن، برنج، گوشت و ... مواد 
سوختنی مانند: چوب، نفت، گاز و ... وسایل پخت و پز مانند: اجاق گاز 
و ... وسایل گرمازا: مانند بخاری و آب برای آشامیدن، شستشو و 

 استحمام، بر مرد واجب است.



 

 ج: خدمتکار: 
باشد آمده است: که پخت که فقه امام مالک می« ینهجواهر الثم»در کتاب 

و پز و شست و شو و دیگر کارهای منزل بر همسر واجب نیست. به 
ویژه زنی که توانایی کارهای منزل را ندارد، شوهر نباید او را به آن 
مجبور نماید. یا زن را مجبور کند که خادمی را برای کار منزل استخدام 

را بپردازد؛ بلکه پرداخت این هزینه باالی مرد  نماید، و خود زن حقوقش
 ضروی است.

 د: لباس: 
گویند: بر مرد واجب است لباس و پوشش چنان که فقهای مالکیه میهم

متناسب با شخصیت زن و عرف محل را که بدن او را بپوشاند و از 
گرمای تابستان و سرمای زمستان مصوون بدارد، تهیه کند. اما تهیه 

اما تهیه -شی مانند: حنا، کرم، عطر و ... بر مرد واجب نیستلوازم آرای
عطروآالت زینت ،اخالقا کارخوب است ؛ زیرا سبب محبت وسکون 
طرفین نسبت به یکدیگر می شود . به عبارت دیگر: واجب اخالقی است 

 نه قضایی.
 هـ : وسایل درمان وبهداشت: 

ها و تشوی لباسبه مرد الزم است به اندازه کافی برای استحمام، شس
 ظروف و ... صابون و مواد شوینده را در اختیار همسرش قرار دهد. 

تر این است که به هنگام بیماری زن، شوهر باید او را به از همه مهم
پزشک ویا به شفاخانه ببرد و هزینه دارو و درمان او را بپردازد و 

ن مراقبت الزم را از او به عمل بیاورد)مسئله مصارف تداوی ز
درگذشته معروف نبود،بناء فقهاءدربابت آن بحث نکردند،اما درحاالت 
فعلی: حفظ الصحة وتداوی ازمهمترین مسائل ضروری است وبه گفته  
فقهای جدید اسالم،هزینه تداوی باالی مرد الزم است ومرد مکلف به 

 تداوی زن ومصارف آن می باشد.
را شامل نفقه دانسته  (مصارف تداوی118قانون مدنی افغانستان درماده:)

وباالی مرد متناسب با توانمندی مالی اش الزامی گردیده است.وفرمان 
محوخشونت علیه زنان برای کسانیکه مانع دست رسی زن به خدمات 

 صحی گردند حبس قصیرتاشش ماه راپیشبینی نموده است.



 

 

 و: مسکن: 
کونتی شان بر این است که شوهر در حد توانائی باید محل سفقهاء رأی

 47را به صورت خرید، ساخت و یا اجاره برای همسرش فراهم سازد.
 معاشره حسنه درباره نفقه شرح شد:

 بناَء هرعملی که مخالف شرح فوق باشد ازطرف مرد باشد ویازن،گناه
 ومعصیت است وشامل خشونت است وباید ازآن پرهیزنمود.

 

 
 
 
 
 

 گفتار هشتم
 محرومیت از میراث

ل شئ از یك شخص به شخص دیگر است، خواه این معناي میراث انتقا
ویامعنوي -ازمیت به ورثه -انند انتقال مالانتقال به طور حسي باشد ؛ م

 َوَوِرَث ُسلَْيَماُن دَاُوودَ  باشد؛ مانند: انتقال علم، چنانچه خداوند مي فرماید:)
 )48 

 ترجمه: "سلیمان، وارث ) پدرش ( داود شد". 

به عبارت دیگر حق میراث ؛ حقي است كه میراث و ه ین عادالنقانو
شریعت اسالمي نه تنها مردان وزنان را به صورت همگاني مستحق آن 
دانسته است ؛ بلكه این حق را به مثابة حقوق دیگر، مانند: حق ثبوت 
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نسب وارتباط با پدر ومادر وخانواده، حق وصیت، حق وقف به آن 
رار دارد نیز قائل گردیده فرزندي كه هنوز در رحم مادر به شكل جنین ق
 وبه حفظ وحمایة آن توصیه وتأكید نموده است.

 ي ازاما با تأسف باید گفت كه با وصف این همه تأكیدات الهي در بسیار
مناطق كشور ما قانون میراث به صورت صحیح آن تطبیق نمي گردد، 
 طوریكه تعدادي زیادي از مردم ما از حق میراث زنان آگاهي نداشته

د دیگر ایشان با وصف داشتن آگاهي به صورت قصدي وعمدي به وتعدا
 ،علت حرص ومحبتي كه به مال دارند، بر زنان ظلم وستم  روا داشته 
ند از پرداختن حق میراث ایشان خود داري مي ورزند ؛ در حالیكه خداو

 مودهمتعال مسلمانان را از خوردن وگرفتن مال دیگران به ناحق ، منع ن
 فرموده است: 

ْن  ﴿ َوالَ تَأُْكلُواْ أَْمَوالَُكم بَْينَُكم بِاْلبَاِطِل َوتُدْلُواْ بَِها إِلَى اْلُحكَّاِم ِلتَأُْكلُواْ فَِريقًا م ِ

  49بقره:﴾  أَْمَواِل النَّاِس بِاإِلثِْم َوأَنتُْم تَْعلَُمونَ 

 ترجمه:و اموالتان را در بین خود به باطل )و ناحق( نخورید؛ عامل
ان دان را بر این ظلم جرأت بخشیده است ، همانا سكوت زندیگري كه مر

ها وتسلیم شدن ایشان به رسوم وعنعنات ناپسند جامعه بوده است كه آن
ند! مطالبة حق میراث را از مردان خالف آداب وعنعنات اجتماعي مي دان

در حالیكه مطالبه نمودن حق مشروع میراث ، حق مسلّم هر وارث مي 
 ه میشود در نتیجة ی این سكوِت زنان از مطالبهباشد، وطوریكه دید

نمودن میراث ونیز حرص وآز مردان به جمع آوري مال، بخشی مهمی 
 از قانون الهي )میراث( در جامعه ، از تطبیق باز مانده است. 

 دلیل فرضیت میراثمبحث یکم: 

 الف: قرآن كریم :
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طریق فرض خداوند متعال در آیات مربوط به میراث، زنانی را که از 
میراث می برند با حاالت ارثی آنها ومقدار میراث ایشان را در هرحالت، 

اعم از ذكور  –بیان نموده است. چنانچه در مورد میراث اوالد میت 
در صورتیكه شخص متوفي ورثة ی دیگري غیر از آنها نداشته  –واناث 

ُ فِي أَْواَلِدُكْم ِلل»باشد، فرموده است:  «}  ذََّكِر ِمثُْل َحظ ِ اأْلُنثَيَْينِ يُوِصيُكْم َّللاَّ
 {11: نساء 

ي ) ارث بردن ( فرزندانتان) و پدران و مادرانتان ترجمه: خداوند درباره
گرداند كه ) چون ُمردید و دهد و بر شما واجب مي( به شما فرمان مي

ي ي یك مرد به اندازهدختراني و پسراني از خود به جاي گذاشتید ( بهره
 دو زن است .ي بهره

ا تََرَك اْلَواِلدَاِن َواأْلَْقَربُوَن  و قال هللا تعالی:)        َجاِل نَِصيٌب ِممَّ ِللر ِ

ا تََرَك اْلَواِلدَاِن َواأْلَْقَربُونَ   7..( نساء:َوِللن َِساِء نَِصيٌب ِممَّ
براي مردان و براي زنان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از  ترجمه: 

گذارند سهمي است ، خواه آن تركه كم باشد و یا زیاد . ي ميخود به جا
سهم هر یك را خداوند مشّخص و واجب گردانده است ) و تغییرناپذیر 

 است ( . 
 

 ب:  پیامبر بزرگواراسالم:
 ِ قَاَل:  ،صلی هللا علیه وسلمَعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضي َّللاَّ َعْنهَما َعِن النَّبِي 

 (6732بخارى:)«ائَض بِأَْهِلَها،فََمابَِقَي فَُهَوألَْولَى َرُجٍل ذََكرٍ أَْلِحقُوااْلفَرَ »

صلی هللا از ابن عباس رضي هللا عنهما روایت است که نبي اکرم ترجمه:
آنها  صاحبانث را به ارسهمیه هاي معین شده ي »فرمود: علیه وسلم، 

 .«دت بدهییم مردِ  به نزدیکترین خویشاوندِ  ة آن راباقیماندو بدهید

احادیث دیگری ازرسول هللا صلی هللا علیه وسلم  وجود دارد که میراث 
 زنان راتعیین نموده وبه آن تأکید کرده است.

 ج: اجماع امت:   



 

در مورد مشروعیت میراث برای زنان دلیل اجماع نیز وجود دارد ، 
طوریکه صحابه وتابعین همه بر این اتفاق نموده اند که زنان مثل مردان 

 . 50ق میراث می باشند مستح

 ي ازاما با تأسف باید گفت كه با وصف این همه تأكیدات الهي در بسیار
مناطق كشور ما قانون میراث به صورت صحیح آن تطبیق نمي گردد،  
بر زنان ظلم وستم را روا داشته از پرداختن حق میراث ایشان خود 

اس خانوده داري مي ورزند  واین کارسبب خشونت علیه زنان بوده واس
 را  برهم می زند.

 دیدهپبناًءوظیفه علماودانشمندان ومعلمین مکاتب است که درزدودن این  
ده زدو شوم همگام با ارگان های دولتی مبارزه نمایند،تااین رسم جابرانه

 شود. 

ق آنعده از افراد ظالم وبی رحمی که میراث زنان را نمی دهند وبه ح
ی متار ، درحقیقت ، با زنان به خشونت رف مسلّم زنان احترام نمی گذارند

نمایند؛ زیرا ندادن حق مشروع زنان ،برخورد خشونت آمیز ،ظلم بر 
 عضوخانواده ونافرمانی از فرمان خداورسول اوتعالی است.

دیه دراین راستا ، فرمان تقنینی محوخشونت علیه زنان، منع ویاعدم تا
ات ن ظلم آشکار را مجازمیراث را خشونت علیه زن دانسته وعامالِن ای

 تعیین نموده است.

 گفتار نهم
 خلیفه کردن

خلیفه کردن  این است که، مرد موافقه ویا اصطالح نادرسِت معنی    
یکی از زنان خود رامی گیرد که همراه وی رابطه ی زناشوهری نداشته 
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باشد وصرف نفقه وخانه برایش میدهد وبس.  تا بدینترتیب زمینه برای 
 دی ، معموالً ازدواج پنجم برای مرد مساعد گردد.  ازدواج بع

 به عباره دیگر:

خلیفه به معنی جانشین است، مرد با بکارگیری این نیرنگ میخواهد 
همسر بعدی را جانشین همسر قبلی که از دایره زناشوهری مرد خارج 

 شده است، بسازد. 

، راه  تعدادمردمان پول داروهوسباز می خواهند باتوصل به این حیله 
رابرای ازدواج پنجم هموارسازندوظاهراًموافقه ی یکی از زنان خود 
رامی گیرد که صرف نفقه وخانه برایش میدهد وبس،اما کدام معامله 

 زناشوهری همراه آن نداشته باشد. 

مردانی که بااین کار دست میزنند ، باید آگاه باشند که حیله ناجایزکرده  
؛چون ازیکسو خانم خودرا طالق  خود وهمسرخودرا فریب می دهند

نداده،از طرف دیگر میدانند که نکاح بازن  دیگر"پنجم" درصورت جایز 
است که درنکاح مرد ازسه زن اضافه نباشد،درحالیکه درنکاح مرد عمال 
ً جواز ندارد که بازن  چهارزن وجود دارد و درچنین صورت شرعا

خود که برای دیگرازدواج نماید،فقط باحیله ظالمانه وغیرشرعی 
هوسبازی جعل وتزویرنموده است ،میخواهد به ازدواج پنجم اقدام کند، 
وبا شریعت ستیزی راه را برای قانون شکنی،جعل وتزویردرمقابل قانون 
هللا)جل جالله( هموار  نماید.این درحالیست که هیچ نصی ازقرآن وسنت 

ابه وجود ندارد که چنین عملی را اجازه دهد. وحتی رأی ونظر صح
ومجتهدین اسالم،   نیز دراین مورد کامالً منتفی است که مردی برای 
هوسبازی خویش ، یکی از خانم هایش را که دوست ندارد، یا سن آن 
باالرفته باشد، تحت عنوان خلیفه ،از زندگی خود براند وبه عوض ان 

 ازدواج پنجم را سازماندهی نماید.

وافقه نموده ؛ لهذا مشکل بعضی ها فکرمیکنندکه چون زوجه  خودش م
 نیست .باید تذکرداد،که:



 

زن حق دارد ومی تواند به رضا ورغبت خود ازحق همبستری باشوهر  
بخشش  -امباق خود-صرف نظرنمایدویاحق خودرا به همسردیگر مرد

کند،اما این حق برایش داده نشده که بواسطه بخشش  نمودن  حق 
: وهر مهیاسازد،ازطرف دیگرهمبستری ، زمینه ازدواج پنجم را برای ش

قبال شرح شدکه هرصلحی که حرام را حالل وحالل را حرام سازد آن 
 صلح حرام وخالف شریعت است .آ 

 نصوص آتی داللت به حرمت این فعل دارند: 

ُروا بِِه أَْنَجْينَا الَِّذينَ -{ ا نَُسوا َما ذُك ِ  َظلَُموا ينَ  َوأََخذْنَا الَّذِ ِن السُّوءِ عَ ْوَن يَنْهَ  فَلَمَّ

 .  165اعراف: } بِعَذَاٍب بَئِيٍس بَِما َكانُوا يَْفُسقُونَ 

وقتیکه یهود فرمان های را که برای شان داده بود فراموش ترجمه: 
ذاب نموده بودند آنها را ع کسانیکه ظلم -میگوید -جل جالله-هللا-نمودند

 .دیم،به سببی که فسق وظلم میکردندسخت دا

یهود امرشدکه درروزشنبه دست بشکار ماهی گویند: به  مفسرین می
رآب حان نمود،درروز شنبه ماهی زیاددآنها را امت -جل جالله-نزنند. هللا

 این ظاهرمیشد ودروز های دیگر ماهی ناپدید میشد آنها حیله سنجیدن به
ترتیب که چاهای حفرنمودند که درروزشنبه آب را به طرف چاها 

ود ب داخل چاه می شد راه چاه رامسدبازمیکردند وقتیکه ماهی همراه آ
ایشان به  -جل جالله-میکردند ودرروز بعد ماهی را ازچاه میگرفتند هللا

 شدید ترین جزا دچارساخت.

مفسرین درتحت همین آیه می نویسندکه این آیه دلیل است به حرمت حیله 
 وتجاوز  هادرمقابل  احکام شرع ،حیله های که سبب تعطیل، نابودی،

  51احکام شرع ومخالفت صریح اند بافرامین واحکام الهی(درمقابل 

أَنَّ َرُسوَل هللاِ ، قَاَل قَاتََل هللاُ يَُهودَ  -رضي هللا عنه  -َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ )

َمْت َعلَْيِهُم الشُُّحوُم فَبَاُعوَها َوأََكلُوا أَثَْمانََها    52(ُحر ِ
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م وسل  صلی هللا علیهابوهریره رضی هللا عنه روایت میکند که:رسول هللا
وی اچربفرمود:خداوند جل جالله یهود رالعنت کندکه هللا جل جالله به آنه

نی د.یعحیوانات راحرام گردانید،اماآنها چربورا اکل نموده وفروخت نمودن
آنها چربوی حیوان حرام را میگرفتند آب میکردند وبعداآن را می 

ا به وده است، استفاده ازآن ریزی را که حرام نمچ-فروختند،درحالیکه هللا
 هر نوع وطر یقه ی که باشد ممنوع قرار میدهد.       

علماءحدیث در شرح این حدیث میگویند:ازجمله مسائل که ازین حدیث 
مستفاد میشود این است که چیزی را که هللا جل جالله حرام گردانید حیله 

  53است.جورکردن برای جواز وخروج ازحرمت آن فعل ناجائز وحرام 

وشک وجود نداردکه وقتی درشریعت آخرین حدنکاح برای یک مرد 
چهار زن است ،حیله جورنمودن برای فرارازین قانون ، حیله ممنوع 
بوده ودرشرع برای جوازآن دلیل  وجود ندارد،وهرکه حیله برای 

 فرارازین قانون می سازد ، در مخالفت صریح باشریعت اسالمی است.

چنین حله ها دیگرمهفوم برای احکام شریعت زیرا درصورت جواز 
ی وجنبه های تطبیقی آن باقی نماند، وهرکه می تواند درصورتیکه حکم

 به مذاقش برابری نه کرد ، برای عدم تطبیق آن  حیله ای را براه 
 اندازد.

ین بناء این عمل هم خالف شریعت اسالمی وهم حیله سازی درمقابل قوان
ه زنان است،وظیفه علما ودانشمندان است شریعت اسالم و خشونت علی

هی آگا که برعلیه این عنعنه ی ناپسند مبارزه نموده با بلند بردن میزان
 سازند، های دینی مردم ، از وقوع همچون مواردی جلوگیری وآنرامحو

وهمچنان مکلفیت دولت است که متخلفین را تحت تعقیب قرار داده 
 چنین عملی نزند. ومجازات نماید تا کسی دیگر دست به 

                                                                                                                     
 .1582،شماره حديث:3/1207مسلم:-2224،شماره حديث:1/180بخاری:- 52
 -212.2تسيرالعالم شرح عمدة االحکام للبسام: -4/435تحفة  االحوذی:-12/326فتح الباری: - 53

 .8/30شرح السنة للبغوی:



 

 گفتار دهم

 در ق مار باختن زنان

تعدادی از مردمان فاسد عادت دارندکه درمعامالت قمارخود شرط می  
گذارندکه اگر درقمار برنده شدند دخترویاخواهربازنده را به نکاح خود 
درآورند،این رسم خالف شریعت اسالمی وخشونت علیه زنان است که 

 " زنان" سلب می کنند.حق انتخاب شوهر را از آنها

همچنان در برخی از موارد آنعده از مردان قمار بازی که تمامی دارایی 

نرا در محفل باختند ، دختران وزنان خویش را واموال دست داشته ی شا

نیزبه عنوان مهره ی مورد نظر ودر نقش مال خویش  غیاباً وارد میدان 

ر شده است وکسیکه برنده قمار می نمایند که به باختن انها در قمار منج

ای این قمار شده در نهایت دنائت وپست فطرتی ، دختر وهمسر بازنده 

قال تعالی: را تصاحب شده اند.  

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزاَلُم ِرْجٌس ِمْن  )

90دة:ئما ..(َعَمِل الشَّْيَطانِ    

ای کسانی که ایمان آورده اید! همانا شراب و قمار و بتها، و  رجمه:ت
 تیرهای قرعه، پلید و از عمل شیطان است.

در کنارسایر عنعنات ناپسند وخالف شریعت اسالمی، این عمل نیز خشن 
ترین وپست ترین اقدام افراد ولگرد وبی بندوباریست که زندگی انها بر 

 نمی گیرد.مبنای هیچ معیار وقانونی شکل 

وظیفه ی نظام حاکم وبه خصوص علما ودانشمندان است که مردم هم 
ازاضرار قماروهم ازاضرار این رسم جاهالنه که ُمرتب به قمار است 

 آگاهی دهند.



 

 

دالیل عدم جواز این فعل  غیراسالمی درعنعنه بددادن ونکاح اجباری 
 گذشت مالحظه گردد.

 گفتار یازدهم

 نقض معاشره حسنه

َوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروِف فَإِْن كَِرْهتُُموُهنَّ فَعَسَى أَْن تَْكَرُهوا  تعالی: قال هللا

ُ فِيِه َخْيًرا َكثِيًرا  19نساء   - َشْيئًا َويَْجعََل َّللاَّ

ترجمه: و با زنان خود به طور شایسته ) در گفتار و در كردار ( 
هت داشتید ) شتاب معاشرت كنید ، و اگر هم از آنان ) به جهاتي ( كرا

نكنید و زود تصمیم به جدائي نگیرید ( زیرا كه چه بسا از چیزي بدتان 
 بیاید و خداوند در آن خیر و خوبي فراواني قرار بدهد .

انسان با ویژگي هایي از حیوان جدا مي شود. تفاوت مهم میان انسان و 
ود، حیوان، این است که حیوان اگر سیر شود و نیاز جسمي اش تأمین ش

خالء و کمبود عاطفي و اخالقي ندارد. اما انسان این گونه نیست؛ بلکه 
 نیاز دیگري هم دارد و آن، نیاز به معاشرت عاطفي و اخالقي است. 

انسان ها در این معاشرت باید از یکدیگر صفا، صمیمیت، وفاداري و 
گذشت ببینند ودر محدوده ی زندگي خانوادگي، نیاز به محبت و عاطفه 

 شت بیشتر است. وگذ

زیربناي خانواده و هیأت سازنده آن، حسن معاشرت است. اگر شرایط 
زندگي از هر جهت دلخواه باشد ؛ اما حسن معاشرت در آن نباشد، گویي 
شالوده و اساس زندگي روي آب بنا شده که با چشم بر هم زدني خراب 

مي مي شود،زن و مردي که به اختیار و اراده خویش پیمان زناشویي 
که به تعبیر  -بندند، با تشکیل خانواده در جهت تحقق اهداف ازدواج

تالش مي کنند. اما  این  -قرآن، کسب سکینه و آرامش زوجین است
ازدواج  وتشکیل خانواده به تنهایي کافي نیست ؛ بلکه هر یک از افراد 
خانواده جدید باید درجهت هدایت این نهاد و به منظور نیل به آرمان هاي 



 

اد شده، وظایف و مسئولیت هایي دارند که باید لحظه ای آن رافراموش ی
 نکنند. 

کسب آرامش و همدلي، تربیت فرزندان صالح و بقاي خانواده، نوعي 
خاص از رفتار زوجین را نسبت به یکدیگر می طلبد  که در اصطالح به 

 گفته مي شود. « حسن معاشرت»آن 

بلکه پیشینه اي به قدمت تاریخ  مسأله معاشرت، مسأله تازه اي نیست ؛
دارد و در طول زندگي انسان دستخوش دگرگوني هاي بسیار گشته است؛ 
گاهي زن را کاال مي پنداشتند که مرد آزاد بود هرگونه اختیار ارتباط و 
معاشرت را بااوداشته باشد ، گاهي مردان، زنان را مخلوقي شیطان 

 الزم مي دانستند.  صفت مي پنداشتند و دوري از او را به خود

مرد در خانواده چگونه است؟  پرسش این است که: حسن معاشرت زن و
ق آن چیست؟ و در قرآن مجید، واحادیث نبوی صلی هللا علیه مصادِ 

وسلم، منابع تفسیري،سیرت بزرگان دین و اخالق ایشان، با چه دقت و 
 ظرافتي به این موضوع پرداخته شده است؟

ال رفتن آمار طالق و نزاع هاي خانوادگي، به نظر امروزه با توجه به با
آگاهي کافي ندارند؛ « حسن معاشرت»مي رسد همسران از امر مهم 

 لذابرای توضیح  این موضوع،  ضرورت احساس مي شود. 

تالش داریم با بهره گیري از قرآن کریم،احادیث نبوی صلی هللا علیه 
یاد شده نیز پاسخي  وسلم  وسیرت بزرگان دین اسالم، به پرسش هاي 

 مناسب و در خور شأن موضوع داده شود.

قرآن کریم در تعریف انسان ودر خصوص خلقت زن اشاره می  -1
 نماید که زنان مخلوقی از جنس مردان است.

 – يَا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحدَةٍ َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها 

 1نساء ، آیه : 
ترجمه: ای مردم! از پروردگارتان بترسید آنکه شمارا از نفس واحدی  

 خلق نمود و ازو زوجش )زن( را خلق نمود.



 

 

  َن إِلَْيَهاا ِليَْسكُ ْوَجهَ ا زَ ُهَو الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحدَةٍ َوَجعََل ِمْنهَ 
 189اعراف  - 

 ا از نفس واحد ی خلق نمود و زوجشخدا آن ذاتیست که شمارترجمه:  
 را ازو خلق کرد تا با او آرام بگیرد.

همسری  تعاملِ  ،و بااین کشش طبیعی که بین دو جنس وجود دارد
 صورت می گیرد.

 ید:قرآن کریم درین مورد می فرما -
ُ  ْيئًاَرُهواْ شَ ن تَكْ ى أَ َوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروِف فَإِن َكِرْهتُُموهُنَّ فَعَسَ   َويَْجعََل َّللا 

  19نساء: -فِيِه َخْيًرا َكثِيرا
ر ه اگچترجمه: بازنان معاشرهء نیکو " رفتار وبرخورد شایسته" نمایید . 

ئی  ) در بعضی موارد ( ازانها کراهت ورزید )بدانید که ( بسا چیز ها
 راکه دوست ندارید ، خداوند خیر بیشتری را دران )مضمر( گردانیده

 است." 
فوق )َو  ی شریفهی قرآني است که از آیه  اشرت، مفهومحسن مع

عابیر ن، تعاِشُروُهّن بِالَمعروِف( اخذ شده است. این مفهوم از دید مفسرا
ه بمختلفي داردکه همه تعابیر در جهت بیان مصادیق "معروف" با توجه 

عرف جامعه، شرح وبیان گردیده است،که بر اساس معروف زندگي 
 نمایند. 

 اقوال مفسرین: :مبحث یکم

ت ضیحاما اوال : اقوال مفسرین را درتفسیر آیه نقل می نماییم وبعدا تو
 الزم را در ارتباط با عاشروهن بالمعروف ، ذکرخواهیم نمود. 

"معاشره " معنی مشارکت و مساوات را می رساند. " عاشرو هن  -
باالمعروف" یعنی شما با زنان تان معاشرهء نیکو نمایید ؛ چنانچه 
ازایشان تقاضای برخورد نیکو دارید.امراست برای مرد وزن،ومعاشره 



 

حسنه ایجاب میکند تا هریک از زوجین مایهء ُسرور و شادمانی دیگری 
 54را فراهم ساخته و سبب سعادت یکدیگر در زندگی ومنزل شان گردند.

 لق خوش و رفتار نیکو معاملهکردار به خُ  یعنی: بازنان در گفتار و -
 د ترکو آزاری راکه در دورهء جاهلیت برآنها روا می داشتن ذیتاکنید . 

 نمایید . 

افتد برآن صبر کنید. شاید دران  یاگر از زناِن شما عادِت ناپسند
مصلحتی باشد که خدا)جل جالله( آن را دراین جهان وآن جهان مایهء 
منفعت شما گرداند. شکیبا باشید و خوی زشت زنان را به زشتی مقابله 

  55ایید. منم

اعم از زوج  ) و عاشروهن بالمعروف (خطاب قرآن کریم برای همه:  -
، زوجه واقارب است. )اما چون مردها دردوران جاهلیت سبب اصلی 
ضائع نمودن حقوق زنان بودند، بناًء قرآن کریم مردهارا تخصیص 
نموده، فرمود:(  یعنی معاشرهء نیکو طبق دستور خداوند متعال با زنان 

، خوش خلقی، بالباس   گیرد و این شامل پرداخت مهر و نفقهصورت 
خوب و چهره خوب نزد زوجه رفتن، و خودداری از ترش رویی و 
استعمال کلمات رکیک و غلیظ واظهارمحبت بازن دیگر درحضورزوجه 
می گردد،وهللا)جل جالله( مردهارا امرنمودکه  بعدازازدواج باهمسران 

باشند، تا فضای خانواده مملواز الفت  خود چنین رویه واخالق داشته
محبت باشد وسبب آرامش قلبی زوجین وعشرت هرچه بهترایشان گردد .  

"56 

منظور از )و عاِشُروهّن بالمعروِف( این است که با آنان به گونه ی  - 
پسندیده رفتار نمایید، باعدل و انصاف و انسانیت با ایشان رفتار نمایید، 

اسات و هم از نظر اداي حقوق جسمي و هم از نظر عواطف و احس
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تأمین هزینه زندگي،زیرا زنان عاطفی وحساس می باشند ودوست 
میدارندکه مردهاباایشان محبت نمایند مثل که مردها چنین خواهش را 
اززنان  دارند، با آن ها خوشرفتاري نمایید؛ یعني با آنها رفتار انساني 

ه الزمه حیات و زندگی داشته باشید وصبر وتحمل وعطوفت ونرمی ک
مشترک است را، عملی  نماییدوهر یک از افراد، متناسب با ساختمان 
جسمي و روحي خود، وظایف و مسئولیت هایي دارند که باید مطابق آن 
عمل نمایند،و مثل دوران جاهلیت عرب مستبدانه و با خشونت رفتار 

 57لیت نخواهید.میکردند نکنید و بیش از توانایي که دارند، از آنها مسئو

 اللتاین ها چند نمونه ای ازاقوال مفسرین دربابت ایه کریمه است که،د
 . دارند به الزم بودن معاشره نیکوازهردوطرف زوجین درمقابل یکدیگر

 ب: احادیث نبوی صلی هللا علیه وسلم

ه وسلم یهللا عل یقال: قال: رسول هللا صل رضی هللا تعالی عنهاَعْن َعائِشَةَ )

َجالِ إِنَّ   58(. َما الن َِساُء َشقَائُِق الر ِ
مردان  -مثل ومانند -رسول )صلی هللا علیه وسلم( می فرماید : )زنان  -

 اند(. 
 ؛زن و مرد از نظر نسب به آدم )علیه السالم( و حواء وصل می شوند 

 ند.بر ابناًء از نظر نسبی یکی به دیگری فخر ندارند و باهم مساوی و برا
،  ه زن و مرد در انسانیت شریک اند و هردو انسان اندبه این اساس ک

اید زن هم مسئولیت ها وواجبات دینی مثل مرد را به عهده دارد ؛ او ب
 مثل مرد عبادت کند و تکالیف شرعی همچو مرد داشته باشد.

) از ابو هریره رضی هللا عنه روایت است که رسول هللا صلی هللا علیه 
بِالن َِساِء َخْيًرا فَإِنَّ اْلَمْرأَةَ ُخِلقَْت ِمْن ِضلَعٍ فَإِنَّ أَْعَوَج  اْستَْوُصواوسلم فرمود: )

لَعِ أَْعالَهُ فَإِْن ذََهْبَت تُِقيُمهُ كََسْرتَهُ َوإِْن تََرْكتَهُ لَْم يََزْل  َشْىٍء ِمَن الض ِ

لََك َعلَى َطِريقٍَة فَإِِن :) إِنَّ اْلَمْرأَةَ ُخِلقَْت ِمْن ِضلَعٍ لَْن تَْستَِقيَم وفی روایةأَْعَوَج(
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 حديث صحيح است .



 

اْستَْمتَْعَت بَِها اْستَْمتَْعَت َوبَِها ِعَوٌج َوإِْن ذَهَبَْت تُِقيُمَها َكَسْرتََها َوَكْسُرَها 

   59(.َطالَقَُها

ا یک بترجمه: رسول هللا )صلی هللا علیه وسلم( فرمود: خواهان رفتار ن 
، و   ریده شدهزنان تان شوید ، زیرا زن از استخوان پهلوی چپ آف

 استشکجترین استخوان ها ی پهلو ، باالتر آنهاست ، اگر خواسته باشی ر
ن اگر بگذاری همیشه کج است ، پس در مورد زنا می شکنی ، و ،  کنی

 همدیگر را وصیت به خیر نمایید.

ت ، و در روایتی از صحیحین آمده است که : " زن مانند استخوان پهلوس
ش اته ای ، و اگر ازان استفاده کنی با کجی اگر راستش کنی آنرا شکس

 باید استفاده کنی ."

،  شده در روایتی از مسلم آمده است : " زن از استخوان های پهلو آفریده
ده که هرگز به هیچ شکل برایت راست کرده نمی شود ، اگر از آن استفا

 آنرا کنی ، باید با کجی ازان استفاده کنی ، اگر بروی که راستش کنی ،
 می شکنی و شکستن آن طالق است ."

ی در احادیث فوق زن به استخوان قبرغه تشبیه شده است . استخوان ها
سی ه قفقفس سینه بشکل قوس و یا نیم دایره ساخته شده اند و همانند پنجر

، اعضای مهم بدن مثل قلب و شش را محافظه می نمایند. موجودیت 
ار است و بدون آن انسان قفس سینه در بدن از اهمیت اساسی برخورد

 هرلحظه دربرابر خطرات و ضربات خارجی به مرگ تهدید می گردد.

اما این قفس باید نگهداری و حفاظت شود و باید وزن آنرا برداشت و 
مشکالتی را برای حفظ آن متحمل شد . زن که ضامن سکون و آرامش 
روحی و جسمی شوهر وفرزندان است و موجودیتش امری ضروری در 

انواده شمرده می شود ، پس برای حفظ رابطهء زن و شوهر ، تحمل و خ
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برده باری ضرور است. نباید زشتی های زوجه را  به زشتی جواب داد 
 و فضای مؤدت ودوستی را به دشمنی مبدل ساخت . 

شاید بنابر طبیعت و سرشت زنان یک سلسله نارضائیتی هایی برای 
را  صور خود از زن خیالی و مثالیشوهر ایجاد گردد و آنچه در خیال وت

زن  می پروراند ، در عمل مشاهده نکند ، اما نباید در جهت تغیر سرشت
 ور وزبرامد ، زیرا او با همان طبیعت و سلیقه خلق شده است . و اعمال 

نج فشار به جدایی و طالق می انجامد و زندگی آیندهء زن و شوهر پر ر
ر گم ، بی سرنوشت ومریض می خواهد شد و اوالدشان درین فضا سرد

 گردند.

ُ َعْنَها قَالَْت قَاَل النَّبِىُّ )  -  -صلى هللا عليه وسلم -َعْن َعائَِشةَ َرِضَى َّللاَّ

 60  َخْيُرُكْم َخْيُرُكْم ألَْهِلِه َوأَنَا َخْيُرُكْم ألَْهِلى( »:

لی هللا علیه ص -ه رسولکروایت نموده -هارضی هللا عن -ترجمه:عائشه
 رمود: ف -وسلم

بهترین شماكسي است كه  باخانواده اش رفتارخوب دارد ومن همراه 
 خانواده ام رفتارخوب دارم.

خوب ورفتارنیک درمقابل زن توصیه ی درین حدیث نه تنها به رویه 
ن شده ؛ بلکه رفتارنیک درمقابل زن  ازجمله کمال واخالق عالی مردا

 اخالق رعایتِ  بهدا رسول خمزید  تاکیدِ  در موردِ محاسبه شده است و
صریح ت  -لی هللا علیه وسلمص -رسولاینست که : نیک درمقابل زنان 

 : من رفتارخوب درمقابل خانواده ام دارم. نمودند که 

( ِ ُ َعْنهُ يَقُوُل : ِإنَّ َرُسوَل َّللاَّ ِ ْبَن َعْمٍرو َرِضَى َّللاَّ صلى هللا عليه -عن عبد َّللاَّ

ًشا َوأَنَّهُ َكاَن يَقُوُل إِنَّ أَْخيَاَرُكْم أََحاِسنُُكْم أَْخالَقًالَْم يَُكْن فَاِحًشا وَ  -وسلم الَ ُمتَفَح ِ
  

61 
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)َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللاِ صلى هللا عليه وسلم : أَْكَمُل اْلُمْؤِمنِيَن 

  62(إِيَمانًا أَْحَسنُُهْم ُخلُقًا َوِخيَاُرُكْم ِخيَاُرُكْم ِلنَِسائِِهمْ 
ترجمه: از ابو هریره رضی هللا عنه روایت شده است که رسول هللا 

ست صلی هللا علیه وسلم فرمود:" کاملترین مؤمنان ازروی ایمان کسی ا
 ."ستندکه اخالقش بهتر باشد ، و بهترین شما ، بهترین شما بازنان شان ه

 ستا حدیث فوق تاکید دارد که رفتارنیکودرمقابل زنان نشان کمال ایمان
پس هرکه رفتارنیک دارد ایمان اوکامل است وهرکه رفتار بد وخشن 

 دارد نشان نقصان ایمان است.

-  ( ِ ُ عَنُْهَما َعْن َرُسوِل َّللاَّ ِ ْبِن َعْمٍرو َرِضَى َّللاَّ صلى هللا -َعْن َعْبِد َّللاَّ

اِلَحةُ إِنَّ الدُّْنيَا ُكلََّها َمتَاٌع َوَخْيُر َمتَا »:أَنَّهُ قَاَل  -عليه وسلم  عِ الدُّْنيَا اْلَمْرأَةُ الصَّ
  )63 

از عبدهللا ابن عمرو ابن العاص )رضی هللا عنه( روایت شده  ترجمه: 
 است ،که :

 ترینرسول )صلی هللا علیه وسلم( فرمود:"دنیا همه اش متاع است ، و به
 ات ومتاع دنیا زن صالحه است ." آنچه در دنیا مشاهده می گردد از نعم

نیا اع دمه در برابر آخرت ، اندک و ناچیز اند . اما بهترین متلذایذ ، ه
 زن نیکو کاراست.  

 ازین حدیث دانسته می شود، که:  

رین ارزش و مقام زن چقدر عالی  است وباید مرد به زن به عنوان مهم ت
خصوصا زن صالحه و شایسته که ،متاع زندگی وحیات فکرنماید

 بسیارقابل قدراست .
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 روایت است که فرمود: ضی هللا عنهر ازابوهریره -
ال يَْفَرُك مؤمٌن مؤمنةً إن َكِره منها صلی هللا علیه وسلم ) )قال:رسول هللا

 64(  ُخلُقاً َرِضَي منها آخر

ی ترجمه: از ابو هریره )رضی هللا عنه( روایت شده است که رسول )صل
 هللا علیه وسلم( فرمود :

ی ا نمربََرد، زیرا اگر اخالقش " هیچ مرد مؤمنی از هیچ زن مؤمنی بد نَ 
 پُسندد ، چیزدیگرش را " فواید دیگری داردکه" می پسندد. 

 ،اگر از ناحیه ی زشت خویی و یا موارد دیگری به جز فحشاء و نشوز 
ه عاملماز زن مؤمنه شکایت شود ، باید تحمل کرد و با سینه ی فراخ بااو 

م زن و بد قبول نمود آنهنمود . زیرا زن را نمیتوان بصورت مطلق کریه 
یصی مسلمان ، شاید بنابر طبیعت انسانی و سرشت زنانه کمبود ها و نقا

شته داشته باشد ، اما بسیاری امتیازات و خواص و صفات برازنده ای دا
ر باشد که اگر از یک ناحیه مثال صورت غیر جالب آن راضی نه شدید د

 بسیاری موارد دیگر شمارا راضی می سازد.

 ر برخی از مواردی که نسبِت بد هم به همسر داده می شود ویاحتی د
اخبار وگزارش های نامطلوب و خالف اخالق اسالمی هم ارائه می 

 گردد، طبق فرموده خداوند که می فرماید:

َهالٍَة جَ  تُِصيبُوا قَْوًما بِ نُوا أَنْ تَبَيَّ إٍ فَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِْن َجاَءُكْم فَاِسٌق بِنَبَ 

 6 : حجرات - فَتُْصبُِحوا َعلَى َما فَعَْلتُْم نَاِدِمينَ 

اید ! اگر شخص فاسقي خبري را به اي كساني كه ایمان آورده ترجمه: 
از  )بدون آگاهي  -ي آن تحقیق كنید ، مبادا به گروهي شما رسانید درباره

از  آسیب برسانید ، و ( - حال و احوالشان و شناخت راستین ایشان
  ي خود پشیمان شوید .  كرده
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باید تحقیق وکنجکاوی دقیقی صورت بگیرد وهیچگاه قبل از انجام تحقیق 
ودریافت معلومات اساسی نباید به خشونت برخورد کرد؛ زیرا ممکن 
است کسانی باشند که با نشر چنین اکاذیب ودروغبافی های رابطه نیکوی 

 اصلی زندگی تانرا فروریزند.زناشوهری شمارا خراب نمایند وشیرازه 

بصورت عمومی در دنیا هر موجودی به صورت مطلق به حیث شر و 
خلق نه شده است ، نیش گژدم و زهر مار برای انسان بد است ؛ ولی   بد

وسیلهء دفاعی برای گژدم و مار است ، همان زهر نسبت به انسان شر 
دنیا نُسبی محسوب میگردد وبرای مار و گژدم ضرورت است. هرچه در 

اندازه می گردد ، شاید زن مورد نظر در مواردی نسبتاً نا مطلوب باشد؛ 
چون دیده می شود که در برابر برخورد خالف توقعش برای دفاع از 
خود از همان روشی کار میگیرد که شوهرش به ان مبادرت ورزیده 
است؛ در واقع،او مجبور به استعمال روشی گردیده است که نمی 

 خواست. 

همچنان ممکن است به مقایسه با خواست ها و تصویری که از یک زن 
مثالی در ذهن شوهر تمثیل می گردد، نواقص و کمبودی هایی داشته 
باشد ، اما اگر کمی دقت به خرج دهیم در بسیاری موارددیگر ازاو 
راضی خواهیم شد و اگر سرانجام خشونت و اختالف و طالق و 

سنجیم که چه اثرمنفی دارد، باید بیشتر متانت سرنوشت آیندهء اطفال را ب
 وحوصله مندی را پیشه خودسازیم  .

 آنچه از احادیث فوق الذکر استفاده می شود:

کسی نباید که پشت پای خودرا  ببیند وبا مالحظهء نقصی در وجود  -
زوجه اش همه نیکی های اورا نا دیده بگیرد و زندگی پر محبت و محیط 

دلسردی و خشونت مبدل سازد و زن و فرزند  خودرا  آرام خانواده را به
در زیر سایهء ابر سیاه و منحوس بد بینی ، سوء ظن ، تشنج ، اختالف و 
جدایی قرار دهد ، او باید تصور کند که خانمش مثل او انسا ن است و 

 دارای آرزو ها و امیال مناسب به طبیعت خود .



 

 

رد شریفانه  مرفوع میشود نواقص زن را با معاشرهء نیکو وبرخو -
ساخت وبا اخالق حمیده و برخورد عادالنه اوراباید درس دهد ودراخالق 
ورفتاراوتغییرآورد ودر برابر او از تحمل وحوصله کار گیرد. اما باالتر 
ازان مسلمانیکه درالبالی زندگی هدفی بزرگ دارد ومیخواهدبه اخالق 

رزو های بزرگی رابه حیث اقتدانماید و او آ -صلی هللا علیه وسلم -پیامبر
مومن در دل می پروراند ، هرگز دربرابر اشتباهات زوجه اش دلسرد و 
مأیوس نمی گردد. او دیگر خودرا حقیر و کوچک تصور نمی کند ؛ 
زیرا به سرچشمه ی قدرت و عزت پیوسته است و به خدای قدیر و علیم 

ا بخاطر ایمان دارد. دیگر لذات مادی به او مفهومی ندارد.همسرش ر
دوست میدارد و  -صلی هللا علیه وسلم -خدا)جل جالله(و سیرت پیامبر

برای رضاء خدا)جل جالله( والگوبرداری ازاخالق رسول گرامی اسالم 
بااو رویهء نیکو می نماید ودرین راه احساس خستگی ندارد ؛ زیرا همۀ 

 -این رفتار در راه حصول رضای هللا)جل جالله( واطاعت ازسنت پیامبر
صورت می گیرد که خیردنیا وآخرتش درآن نهفته  -صلی هللا علیه وسلم

 است.

زن و مرد که بحیث زوجین زندگی باهمی دارند و بیش از همه از راز 
های یکدیگر اطالع دارند . ممکن نیست مردی بشکل تصنعی و مسلمان 
نما در خانه زندگی کند و زن از رموز و تمایالت او آگهی حاصل نکند ، 

 ه زن و شوهر حافظ عیوب همدیگر و لباس برای هم اند. چ

درجه   اخالق نیکو ی مرد وشخصیت وایمانش در خانه و خانواده 
زن سنجش میگردد. و از طرف دیگر یک داعی  محاسبه شده در برابر 

مسلمان در مسیر دعوت فراز و نشیب زیادی پیش رو دارد و او باید با 
نوع انسان و روش حکیمانه ، مردم را به تحمل ، رواداری ، احترام به 

اسالم دعوت کند ، موقفش دعوت ، سخنش دعوت ،چهرهء بشاش ولب 
خندانش دعوت،و اخالق، شخصیت و زندگی عملی اش دعوت است. او 

زوجه   باید با تمثیل مکارم اخالقی و امتیازات و تفوق اخالقی که دارد
ضرب و شتم و گفتار  اش را به خود تسلیم کند نه به زور بازو ، و

 رکیک. 



 

ز اومالحظه  نمودیم که رسول اکرم )صلی هللا علیه وسلم( نمونه ای  
ده اخالق حسنه بوده وبازهم مارا به اخالق نیکو درباره زوجه وخانوا

مبر پیا توصیه نمودند. بناًء : شایسته مسلمان است که حتی المقدور اخالق
لی ،تا باگسترش اخالق نبوی صصلی هللا علیه وسلم را درخودعملی سازد

هرۀ چهللا علیه وسلم ازیک طرف، خانواده واوالد خودرا اصالح نموده و 
اکه راصلی اسالم را به مردم نشان دهد،وازطرفی تبلیغات دشمنان اسالم 

 می گویند:

اسالم  دین زن ستیز وخشن است، وبه زن ارج ومقامی قائل نیست، 
ه ، ده کم به زن چنان مقام ومنزلتی داخنثی نماییم وثابت نماییم که اسال

 درهیچ دین وآین دیگر ی وجودندارد.

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم: " َمِن اْبتُِلَي ِمْن -ضر-عن عائشة -4 ) قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى َّللاَّ

 .  65َهِذِه اْلبَنَاِت بَِشْيٍء فَأَْحَسَن إِلَْيِهنَّ ُكنَّ لَهُ ِستًْرا ِمَن النَّاِر ( 

َمْن َعاَل ثاَلَث بَنَاٍت يَْرَحُمُهنَّ َويُْنِفُق َعلَْيِهنَّ َويُْحِسُن أَدَبَُهنَّ دََخَل اْلَجنَّةَ  )-

 66-(فَقَاَل لَهُ أَْعَراِبيٌّ يَا َرُسوَل هللاِ ، أَِو اثْنَتَْيِن قَاَل ، أَِو اثْنَتَْينِ 

 رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرمود:

ها تی کند وبه آنها ترحم نماید ومصارف آنهرکس که سه دختر را سرپرس
را متقبل شود وآنهاراتربیه وادب خوب بیاموزد داخل جنت 

رراسرپرستی کند؟رسول هللا گفت:اگردودخت-میشود،اعرابی_درمجلس بود
کم حصلی هللا علیه وسلم فرمود:آری دودختر را سرپرستی کند، نیزهمین 

 رادارد. 

 

                                                             
 .6292رقم الحديث:،4/2027مسلم:-1418،رقم الحديث:1/227البخاری:-65
مسند -  صححه األلباني في صحيح الجامع ،1916،رقم الحديث:3/384ترمذی: - 66

 .8425،رقم الحديث:14/148احمد:

  



 

 

 هنمونه های معاشرت حسنحث دوم: مب

 معاشرت و رفتار خوب بهتردانسته شودالزم است  ، كه : برای اینکه

همه جوانب معاشرت حسنه وانواع آن شرح شود تادرروشنی آن مابتوانیم 
معاشره حسنه را ازغیرحسنه مشخص وتمایز بسازیم. وبعداًپیرامون 
رسوم و عنعنات نامعقولی که بنام دین درجامعه جا افتیده بحث صورت 

 گیرد.

 یفی که علماء ازمعاشره حسنه دارند:تعر

ترین كردار مرد در رفتار با همسرش از بهترین كلمات و پسندیده 
وجه با گفتار و رفتار خود او را مورد اذیت و آزار استفاده كند و به هیچ

احترامي ننماید و با قرار ندهد و به كرامت و شخصیت و منزلت او بي
و در مورد مخارج زندگي او را در خشم و خشونت با او برخورد نكند 

حد توان راضي نگاه دارد و از خسیسي و بخل پرهیز كند و در حضور 
 او از زنان دیگر تعریف و تمجید ننماید. 

 حقوق که به سبب عقد ازدواج الزم میگردد،سه نوع میباشند:

 الف: حقوق شوهر باالی همسر:

در ارتباط با خانواده هاي اخالقي و مادي خود مردي كه به همه مسئولیت
نماید، مانند: تأمین هزینه و مخارج خوراك، لباس و مسكن عمل مي

 گانه است كه عبارتند از:داراي حقوق ده

 اطاعت مشروع: -1
مرد سرپرست و صاحب خانه است و مسئولیت اداره و رهبري حكیمانه 
خانواده را برعهده دارد. در جهت حفظ عزت، كرامت، سعادت خانواده 

نماید و كانون آن را در مقابل ریزي و تالش ميتحقق اهداف آن برنامه و
دهد و سایه ها، فساد و تباهي مورد حمایت قرار ميها، گرفتاريسختي

بخشد. اما این مصالح و امنیت، آرامش و استقرار را بر آن گسترش مي



 

اي به جز در پرتو اطاعت، التزام و نظم تحقق اهداف در هیچ جامعه
یابد. فرمانبرداري زن از شوهر و فرزندان از پدر و مادر است كه ينم

چنین اداره صحیح زمینه سر و سامان یافتن جامعه كوچك خانواده و هم
نماید و چنین اطالعتي موجب رضایت و خشنودي آن را فراهم مي

 گردد.خداوند مي

گردد كه اساس این فرمانبرداري و اطاعت مشروع به قوامیتي برمي
خداوند آن را براي پدر خانواده در نظر گرفته است كه در واقع به معني 

 اند:ریاست، اداره و رهبري است؛ زیرا خداوند متعال فرموده
ُ َعِزيٌز َحِكيمٌ  َجاِل َعلَۡيِهنَّ دََرَجة َوٱَّللَّ  َولَُهنَّ ِمۡثُل ٱلَِّذي َعلَۡيِهنَّ بِٱۡلَمۡعُروِفِۚ َوِللر ِ

 [.228ة: بقر]
هایي( است )كه باید شوهران براي همسران )حقوق و مسئولیت»ترجمه: 

است كه )همسران باید نه كه بر آنان )حقوق و واجباتي(گوهمان اداء كنند(
هاي اي شایسته و مردان را بر زنان )در مسئولیتاداء كنند( به گونه
 «. هایي است. و خداوند با عزت و حكمت استخانوادگي( برتري

 وده است:چنین فرمهم
ُ بَۡعَضُهۡم َعلَىَٰ بَۡعٖض َوبَِمآ أَنفَقُواْ ِمۡن  ُموَن َعلَى ٱلن َِسآِء بَِما فَضََّل ٱَّللَّ َجاُل قَوََّٰ ٱلر ِ

ِلِهمۡ   [34نساء: ]-أَۡمَوَٰ
باشند( هاي بسیاري ميمردان )در برابر زنان داراي مسئولیت»ترجمه: 

خداوند )به خاطر نظم ها دارند. بدین خاطر كه و حق سرپرستي را بر آن
اجتماع مردان را در برخي صفات بر زنان برتري بخشیده( و بدین علت 

 «كنندكه مردان از دارایي خویش خرج و هزینه را تأمین مي
  

خداوند در آیه اول مسئولیت و منزلت بیشتري را كه همان مسئولیت 
« امتقو»اداره و سرپرستي خانواده است مقرر نموده و در آیه دوم حق 

یا ریاست حكیمانه را براي او در نظر گرفته است ؛  اما ریاستي همراه 
عدالتي و ُكشي و بيبا احساس مسئولیت و به دور از استبداد و حق

 خودخواهي. 



 

 

این دو حق همراه با مسئولیت از آن جهت است كه اگر مرد یكي از آن 
 ثال :دو را از دست داد، از حقوق دومي برخوردار باشد. براي م

اگرمرد به دالیلي توانایي تأمین هزینه خانواده را نداشت ازحق 
برخوردار خواهد بود. این حقوق به دو علت  سرپرستي و اداره حكیمانه،

 گردد:و سبب خاص برمي

 : توانایي جسمي1
تراز زنان آفریده است و از تر و با ارادهخداوند جل جالله مرد را قوي
ها در مورد زندگي بر آن  برتري دارد آنطرف دیگر مهارت و تجارب 

گیري و اراده و زنان معموالً از نظر جسمي ضعیف و از نظر تصمیم
ً دچار تردید و دودلي مي ها غلبه شان بر آنشوند و جنبه عاطفيغالبا

دارد. و این مدعا مدعایي غیرواقعي نیست؛ بلكه از خالل  تجربه زندگي 
درطول تاریخ ثابت گردیده و ملموس خانوادگي و اجتماعي مرد و زن 

 است.
تردیدي در این نیست كه صدور فرمان مطلوب به عقالنیت، دوراندیشي، 

و در این عرصه عقالنیت  تري احتیاج داردررسي همه جانبهحكمت و ب
اي بر مسائل عاطفي برتري دارد، به ویژه اگر در كنار عقالنیت توشه

ها با توجه به اما خانم ؛ه باشدز تجربه و خبرگي وجود داشتبسیاري ا
ً آفرینش ویژه جسمي و عاطفي براي حل شان و عشق به فرزندان، غالبا

شوند و به هاي جزئي و موقتي متوسل ميحلمشكالت خانوادگي به راه
نماید كه بار همین خاطر مصلحت زن، مرد و خانواده ایجاب مي

ر دوش مرد گذاشته هاي مهم و تحمل عواقب آن بگیريمسئولیت تصمیم
 شود.

ً « قوامت»در واقع  نوعي مسئولیت و تكلیف است، نه ریاست و اساسا
زیرا  ؛رودكرامت و منزلتي به شمار نمي فضیلت ویژه و در ذات خود

 فرماید:مي صلی هللا علیه وسلمخدا رسول 
ِ، قَاَل النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم:  ) كُْم َراعٍ َوُكلُُّكْم َمْسئُوٌل، »َعْن َعْبِد َّللاَّ

ُكلُّ

ُجُل َراعٍ َعلَى أَْهِلِه َوهَُو َمْسئُوٌل، َوالَمْرأَةُ  فَاإِلَماُم َراعٍ َوُهَو َمْسئُوٌل، َوالرَّ



 

 َعلَى بَْيِت َزْوِجَها َوِهَي َمْسئُولَةٌ، َوالعَْبدُ َراعٍ َعلَى َماِل َسي ِِدِه َوهَُو 
َراِعيَةٌ

ُكْم َراعٍ َوُكلُُّكْم َمْسئُولٌ َمْسئُوٌل، أاَلَ فَ 
 67(ُكلُّ

هبر همه شما مسئول هستید و در مقابل مردم مسئولیت دارید. ر»ترجمه: 
ن نسبت به مردم مسئولیت دارد و مرد خانواده نیز در برابر اعضاي آ

داراي مسئولیت است و زن در خانواده مسئولیت نگهداري از حرمت و 
 «.ثروت آن را بر دوش دارد

كنید در این حدیث منزلت مرد خانواده پس از نان كه مالحظه ميچهم
منزلت رهبري حكومت قرار گرفته و از طرف دیگر پس از مرد، زن 

و  باشد و باید نسبت به سرنیز در مورد امور خانواده داراي مسئولیت مي
سامان دادن، مرتب نمودن، تربیت، تهیه مایحتاج، محافظت و حفظ 

 مسئولیت بنماید.سالمت آن، احساس 

 :مادي : مسئولیت2
هاي ازدواج و هاي مختلف مادي مانند: پرداخت مهریه و هزینهمسئولیت

رد متأمین نفقه اعم از تهیه خوراك، لباس، مسكن ،درمان و ... برعهد 
باشد و براساس همین قرار دارد و عمالً مرد خدمتكار خانواده مي

ه با حكمت و مشورت را پیدا خدمتكاري است كه استحقاق ریاست همرا
 نموده است.

كان به همین خاطر، هرگاه مرد همه امكانات زندگي را در حد توان و ام
جه براي همسرش فراهم نماید، براي اداره صحیح امور خانواده و با تو

كه مرد با علم و آگاهي از دخل، درآمد و تجارب اقتصادي و به این
ها نواده، مصالح آنرت با اعضاي خاتواند پس از مشواجتماعي بهتر مي

 د بهرا مراعات كند، زن نیز باید از او فرمانبرداري كند. اما اگر مر
د هاي قوامت و سرپرستي خود عمل نكند، نباید انتظار داشته باشمسئولیت

ل كه همسرش مطیع و گوش به فرمان او باشد. اما اگر بدون عذر و دلی
آید و حقوق زه به شمار ميو ناشِ  از شوهرش اطاعت ننماید زني سركش

 شود. او نسبت به شوهر ساقط مي
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 ::ا عتدال درغیرت ودفاع ازهمسر 2
وجه راضي اند و به هیچمردان نسبت به همسران خود اهل غیرتمعموالً 

نیستند كه دیگران با چشم طمع به آنان نگاه كنند و از همه توان خود 
و از  استفاده می نماینددخواهان براي حمایت او در مقابل بدكاران و ب

تر تربیت و هاي فراوان اداره منزل و از همه مهمطرف دیگر مسئولیت
نگهداري فرزندان و اداره اموال منزل و پرداختن به نظافت و پخت و پز 

نماید كه زنان به جز در موارد الزم و ضروري منزل را و ... ایجاب مي
 ترك ننمایند.

اي ناآگاه كه كوركورانه از فرهنگ غربي ق عدهشاید این سخن به مزا
نمایند، خوش نیاید و آن را توهین به زنان و زیرپا نهادن پیروي مي

 ها گفت كه: گونه آدمكرامت و آزادي زنان به شمار بیاورند. باید به این

ها در اشتباه بزرگي قرار دارید، زیرا در مورد آزادي و كرامت انسان
انسان در آزادي اندیشه، اخالق و فرهنگ از  حفظ كرامت و حّریت

اسارت بردگي و تقلید بیگانگان است و پُر كردن مجالس و محافل از 
اند و حضور زنان ساز فساد و تباهيسخنان پوچ و بیهوده در واقع زمینه 

آلود در مجالس غیرعلمي و رفت و آمدهاي غیرضروري شان، زیان
شود و در معرض طمع و اده مياست كه منزلت و حریتشان زیرپا نه

 گیرند.تهدید بدخواهان قرار مي

 از طرف دیگر:  

اي زیاد است هاي منزل به اندازههمچنان كه گفته شد كارها و مسئولیت
 آیند.روز، به مشكل از عهده آن برميكه گاهي زنان در شبانه

 فرماید:خداوند متعال خطاب به زنان مي
ِهِليَِّة ٱأۡلُولَىَوقَۡرَن فِي بُيُوتُِكنَّ ﴿ َج ٱۡلَجَٰ ۡجَن تَبَرُّ  [33﴾ ]أحزاب:  َواَل تَبَرَّ

هاي خود بمانید )و جز براي كارهاي ها( در خانهاي خانم»)ترجمه: 
چون جاهلیت پیشین )در میان مردان( ضروري از آن خارج نشوید( و هم

 «. ظاهر نگردید



 

 نازل لیه وسلمصلی هللا عخدا این آیه هرچند خطاب به همسران رسول 
م گردیده، اما زنان مسلمان دیگر در هر عصر و زماني باید راه و رس

چنین الزم است ها را در پیش گیرند و الگوي خویش قرار دهند و همآن
زنان به مسئولیت خود عمل كنند و بدون اطالع مرد و بدون ضرورت 

یك بار  ايهفته بازدیداز منزل خارج نشوند. هرچند شوهر حق ندارد از 
 صفا او به پدر و مادر و عیادت آنان جلوگیري نماید؛ اما به خاطر حفظ

سر و ساماني منزل، زن باید با اجازه و و صمیمیت و جلوگیري از بي
ن زاطالع شوهر از منزل خارج شود. البته چنانچه مرد مانع از سركشي 

كه قطع صله رحم و محبت به پدر و مادرش بشود، به خاطر آن
باشد و زن را به نافرماني شوهر وادار اوندي است حرام ميخویش

 نماید.مي
ها ها، بردن آنمواردي مانند: كمك به مداواي پدر و مادر، عیادت از آن

و ها در بیمارستان ـ چنانچه به غیر از اپیش پزشك و ماندن در كنار آن
ت یاشخص دیگري نباشد یا نتواند آن كارها را انجام بدهد ـ جزو ضرور

رود. در این موارد بهتر است از شوهر اجازه بخواهد و به شمار مي
تواند این فرمان همسرش را نادیده چنانچه شوهر اجازه ندهد، زن مي

 بگیرد و به خدمت پدر یا مادرش بشتابد.
مکرمه وبرای ي فریضه حج به مكه توانند براي اداچنین زنان ميهم

تان در کشور های مختلف همانند عربسچنانچه  بروند،ادای نماز به مسجد
كه در به شرط آن سعودی زنان در نماز های جماعت حضور می یابند

ما مشکالت امنیتی وتهدید های دیگر وجود نداشته باشد؛ارفت و برگشت 
 ها باشد. محرمي همراه آندر سفر حج الزمی است که 

 یاي روزه روزه گرفتن ماه رمضان نیاز به اجازه شوهر ندارد، اما بر
سلم مستحب از شوهر باید اجازه گرفت؛ زیرا رسول خدا صلی هللا علیه و

 اند:فرموده
قَاَل:  -صلى هللا عليه وسلم  -َعْن أبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي هللاُ َعْنهُ أنَّ َرُسوَل هللاِ )

  68(ال يَِحلُّ ِلْلَمْرأةِ أْن تَُصوَم َوَزْوُجَها َشاِهدٌ إاِل بِإِذْنِهِ 
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روزه گرفتن زني كه همسرش حضور دارد بدون اجازه او »: ترجمه
 «.جایز نیست

شوند، براي بسیاري از زنان كه براي كار ضروري از منزل خارج مي
حفظ كرامت و حیثیت خویش و جلوگیري از فساد و فتنه، حجاب و 

تران نمایند. اما متأسفانه تعدادي از زنان و دخمتانت كافي را مراعات مي
 توجه به عواقب ایماني، اجتماعي، خانوادگي و شخصي آن باهم بدون 

سر و بدن نیمه عریان وارد كوچه، بازار، معابر و اماكن عمومي 
حجابي نوعي بیماري است شوند. )و متوجه نیستند كه خودنمایي و بيمي

هایي كه از هیچ هنر و دانشي براي جلب توجه دیگران آدم و معموالً 
خواهند توجه ن خود ميز طریق نمایاندن سر، سینه و بدمند نیستند، ابهره

ها در و بسیاري بر این باورند كه انسان (دیگران را به خود جلب كنند
ام خآغاز زندگي خود از نظر آگاهي، اندیشه، اخالق و فرهنگ در حالتي 
او  و ابتدایي به سر برده است و هرچه آگاهي، اندیشه، اخالق و فرهنگ

جه ده به همان اندازه بیشتر به پوشانیدن جسم خویش توبیشتر رشد نمو
دجو كرده است. و تنها در چهل ـ پنجاه سال قبل محافل صهیونیستي و سو

پرست در راستاي رسیدن به اهداف سیاسي، اقتصادي و حیواني و شهوت
ها، مجالت، نوار حجابي را از طریق برخي روزنامهخود، پدیده بي

مایه ن كم، ترویج نموده و متأسفانه تعدادی از  زناویدیو، تلویزیون و ...
 قلیدومتأثر از فرهنگ كهنه و وارداتی بیگانگان از عریان نمودن بدن ت

 اند.كرده
عن عبد هللا عن النبي قال إن المرأة عورة فإذا خرجت إستشرفها الشيطان وأقرب ما ) 

 69(تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها
اند و هرگاه )به صورتي نامطلوب( از و حیثیتزنان آبرو »ترجمه: 

ایشان  ییش وزیبایاشود وازآرمنزل خارج شوند، شیطان شادمان مي
ست اترین مكان براي آنها ماندن در منزل استفاده زیاد می نماید و مناسب

؛ زیرا درین وقت دیگرزمینه برای وسوسه ی شیطان از ایشان، وجود 
 ندارد.
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اي رسول خدا صلی هللا علیه وسلم "بزار" قصهدر روشنایی این حدیث 
 را از انس بن مالك نقل نموده است كه: 

روزي جمعي از زنان به خدمت رسول خدا صلی هللا علیه وسلم  آمده و 
، مردان به صلی هللا علیه وسلمخدا خطاب به ایشان گفتند: اي رسول 

اند، آیا هاي جهاد رفته و پاداش عظیمي را نصیب خود گردانیدهصحنه
مند ها بهرهكاري هست كه ما آن را انجام بدهیم و به اندازه جهاد آن

 شویم؟ رسول خدا فرمود: 
هاي خانوادگي خود هر یك از شما كه در خانه بماند )و به مسئولیت»

 «.عمل كنند( اجر جهاد مجاهدین را به دست خواهد آورد
امور خانه بخشی ازاین حدیث معلوم می شود که تدبیر منزل ومدیریت 

از تنظیم امور زندگی ونوعی از جهاد است که میتواند اجر بزرگی داشته 
باشد وزنان به عنوان مدیران اصلی ومحوری خانه به یقین از برکات 

 وفیوضات این جهاد مستفید می شوند.

 ج: كار در منــزل:
زن از نظر دیني و اخالقي ـ نه به عنوان حكم شرعي و قانوني ـ الزم 

ست كارهاي مربوط به منزل مانند: تهیه غذا، نظافت منزل، مرتب ا
ها و ... انجام بدهد. اما اگر توانایي الزم سنمودن وسایل، شستشوي لبا

توانست خادمي را براي انجام دادن كارهاي منزل را نداشت و شوهر مي
 استخدام نماید ـ چنانچه نگران تربیت فرزندان و فتنه و فسادي نباشد ـ

االمكان خانم خانواده چنین كاري را انجام بدهد. اما بهتر آن است كه حتي
هاي مربوط به منزل را انجام بدهد ؛ زیرا وجوِد زِن خود مسئولیت

خدمتكاری"غیرازمادر" در منزل گاهي بر روي تربیت فرزندان اثر 
نامطلوب را در پي دارد و گاهي هم ممكن است زمینه گناه و خلوت و 

 براي شوهر او فراهم نماید. فتنه را

دلیل جوازاین درخواست از زنان براي پرداختن به امور منزل آن است 
هاي خانوادگي را كه رسول خدا صلی هللا علیه وسلم  كار و مسئولیت

تقسیم فرمود؛  -رضی هللا عنها -میان حضرت علي و حضرت فاطمه



 

 

كارهاي داخل منزل ها در این مورد مشكالتي داشتند و در نتیجه زیرا آن
را به حضرت فاطمه و كارهاي خارج از منزل را به حضرت علي 

 واگذار فرمودند:
َحا فَأَتَى النَّبِيَّ ? َسْبٌي )فَأُتِي عن ) َعِليٌّ أَنَّ فَاِطَمةَ َعلَْيَها السَّاَلم َشَكْت َما تَْلقَى ِمْن أَثَِر الرَّ

ا َجاَء النَّبِيُّ ? أَْخبََرتْهُ النَّبِيُّ ? بَِسْبيٍ( فَاْنَطلَقَْت فََلْم  تَِجدْهُ فََوَجدَْت َعائَِشةَ فَأَْخبََرتَْها فَلَمَّ

َعائَِشةُ بَِمِجيِء فَاِطَمةَ فََجاَء النَّبِيُّ  إِلَْينَا َوقَدْ أََخذْنَا َمَضاِجعَنَا فَذََهْبُت أِلَقُوَم فَقَاَل َعلَى 

ا َمَكانُِكَما فَقَعَدَ بَيْنَنَا َحتَّى َوَجدْ  ُمُكَما َخْيًرا ِممَّ ُت بَْردَ قَدََمْيِه َعلَى َصدِْري َوقَاَل أاََل أَُعل ِ

ثًا َسأَْلتَُمانِي إِذَا أََخذْتَُما َمَضاِجعَكَُما تَُكب َِرا )فََكب َِرا( أَْربَعًا َوثاََلثِيَن َوتَُسب َِحا )َوَسب َِحا( ثاََل 

 70(َوثاََلثِيَن فَُهَو َخْيٌر لَُكَما ِمْن َخاِدمٍ  َوثاََلثِيَن َوتَْحَمدَا )َواْحَمدَا( ثاََلثًا
 ترجمه: علی رضی هللا عنه می گوید:

 آرد صوصاخ-فاطمه رضی هللا تعالی عهنا برایم ازمشکالت اموِرخانه
 -مودنمودند بیان ن کردن جووغیره طعام خانه راکه خانم ها تعامالً می

-اسیر تعدادی از زنانوخبریافت که نزد رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  
ت ،بناء نزد رسول هللا صلی هللا علیه وسلم رفت آورده شده اس-کفار

تاشکایت خود را پیش کش نموده وخادمی ازین اسیران نسبت کارخانه 
فت رلم  بدست بیارود ؛ اماهنگامیکه به خانه رسول هللا صلی هللا علیه وس

درمیان - عنهاضی هللار-ایشان تشریف نداشتند وواقعه را به عایشه
رضی هللا -گذاشت وهنگامیکه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم آمدن عایشه

شتن ایشان را مطلع ومشکل که دا -ض-هازآمدن فاطم -عنها
ساخت،رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  شب وقتیکه من وفاطمه لحاف 

 -امخودرا هموارنموده وخواب کرده بودیم داخل خانه ماشد وخواستیم قی
مده م فرمود دربسترتان آرام باشید وایشان آاستقبال نمای-وده ازایشان نم

م درمایان من وفاطمه پاهای خودرا داخل لحاف نمودند که من سردی قد
 حساس نمودم وبعدا فرمود :ا-مساس نمود که به بدن من-های ایشان را

آیامن شمارا به عمل داللت نکنم که ازآنچه که ازمن خواسته اید 
بتراست؟ وقتیکه بسترتان شب برای خواب نمودن آمده می بهتروخو

سازید سی وچهاردفعه تکبیر)هللا اکبر(وسی وسه دفعه سبحان هللا وسی 
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وسه بارالحمد هلل بگویید . این برای شما بهتراست ازخدمت گاری که 
 خواسته بودید. 

 سندی درشرح حدیث فوق می گوید:

شوهر، ازسیرت زنان نیک  ازین حدیث دانسته می شودکه خدمت درخانه
 71.وصالحه  است

 ابن بطال درشرح خود  بربخاری، می نویسد:
 مثل: ازین حدیث دانسته می شودکه خدمت متعارف زن درخانه شوهر،

 پخت وپز،غسل کاال وبعض کارهای متعارف دیگر کارممدوح است،
 اگرچه فقهاء می گویند:

ه  صلی هللا علیخدمت زن درخانه شوهرالزمی نیست،وامری ازرسول هللا
ی ویاکسی دیگر -ارضی هللا عنه-وسلم موجود نیست که به فاطمه

 امرنموده باشدکه درخانه شوهرخدمت کند.
 ابن بطال می گوید: 

ودر روایت دیگری ازابوداود وجود دارد که رسول هللا صلی هللا علیه 
رضی  -وسلم  درجواب شکایت دخترش ازمشکالت کار خانه ، به فاطمة

توصیه نمودکه" دخترم شکیبا باش وصبرکن وبهترین زن  -عنها هللا
-ابن بطال اضافه میکند-آنست که به خانواده خود فایده وخیر برساند"

طبق -اگرچه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  امروتوصیه هم نکرده باشد
را امربه -ض–ازین که علی  -روایت بخاری که کدام امری وجود ندارد

ینه خدمت کار نکرد خوددلیل است که بنحوی رسول هللا تهیه خادم وهز
واین واقعه  -ض-صلی هللا علیه وسلم  تقسیم کارنمود میان علی وفاطمه

داللت داردکه کارزن درصورت که مرد توان مندی مالی نداشته باشد 
 72ممدوح ومستب است.

اما از نظر حكمي و قضاوت شرعي زن مكلف به انجام دادن كارهاي 
امام احمد بر این باور است كه »گوید: ست. ابن قدامه مقدسي ميمنزل نی
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زن مجبور نیست كارهایي مانند آشپزي و پختن نان و امثال آن را انجام 
 73«.بدهد

 ج: بیرون رفتن ازخانه دروقت ضرورت:
نمازجماعت  ینسبت ادا ازجمله حقوق زن این است که به اجازه شوهر

رت خانواده واقارب وهمسایه ها به مسجد بیرون شود، ویابرای زیا
، ازخانه بیرون شود،ویابرای حاضرشدن تعلیم درمجالس علم بیرون شود

به شرطی که باحجاب باشد،وازبی حجاب واستعمال عطر واختالط با 
 مردان وآنچه حرام است اجتناب نماید.

 د: آرایش و آراستگي:
حق آرایش و آراستگي همسران براي یكدیگر مطلوب است و شوهر 

و  دارد از زنش بخواهد كه پوشش و لباس مورد عالقه او را بر تن كند
ه زن نیز حق دارد چنین انتظاري را از شوهرش داشته باشد؛ زیرا توج

 وادهبه عالقه و خواست متقابل، محبت و تفاهم بیشتري را در كانون خان
آورد و از توجه زن و شوهر به مردان و زنان دیگر به وجود مي

نماید،وآنچه سبب نفرت ازیکدیگرمی شود مراعات شودکه ي ميپیشگیر
 منتفی گردد.

 -رضی هللا عنه-در حدیثي كه امام مسلم  و امام احمد وغیر از جابر 
 اند، آمده است كه:روایت نموده

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم فِي) ا  َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللاِ قَاَل: ُكنَّا َمَع النَّبِي  َسفٍَر فَلَمَّ

أَْمِهلُوا َحتَّى نَدُْخَل لَْياًل أَْي ِعَشاًء َحتَّى تَْمتَِشَط »َرَجْعنَا ذََهْبنَا ِلنَدُْخَل فَقَاَل: 

 74(الشَِّعثَةُ، َوتَْستَِحدَّ اْلُمِغيبَةُ 
 ودکهبترجمه: جابر گفته است: عادت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  آن 

قفه وخل مدینه نمی شد ؛ بلکه درخارج مدینه بعد ازسفرطویل ناگهانی دا
ال می نمود تاخبربازگشت ایشان به مدینه برسد وخانوادها برای استقب

 ومیگوید: -آماده شوند،
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از  دریکی ازسفرها همراه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  بودیم و پس
 فرمود:  لیه وسلمصلی هللا عخدا هاي مدینه رسول بازگشت در نزدیكي

انی ارج مدینه توقف کنید وشب داخل مدینه نشوید، برای اینکه : زندرخ
و  که درمدینه هستند پیش از رسیدن شما به منزل ، موهایشان را شانه

 روغن بزنند و موهاي زائد بدن را بردارند. ومی فرمود:
ل ناگهان داخل خانه نشوید ؛ تازنان خودرا درحالت بد ونامناسب غاف

 گیرنکنید.
بب دایت برای این است که احتیاط شودکه معموالً زنها به ساین همه ه

ر نبودن شوهر آرایش الزم نمی کنند وهرگاه ناگهانی شوهر همراه همس
روبروشود، شاید اسباب نفرت مرد ویا نفرت همسرموجود باشد واین 
کار مؤدت وروابط زنا شوهری را ضعیف می سازد ؛ بناًء ازآن 

 پرهیزشود.
 

ین برای یکدیگر بخشی از امور دینی واز مسایلی آرایش مشروع زوج
 است که نقش مهمی در تقویت محبت ومناسبات طرفین می داشته باشد.

سیما و چهره ظاهری مرد برای زن ، مرغوب  و مطلوب است ؛ 
همانطوری که مرد خوش دارد که همسرش خود را برایش آرایش نماید 

ا رروانی طرفین نقش خود و زیبا سازد، این امر در استقرار و آرامش 
 دارد .

 حضرت عبدهللا بن عباس می فرماید:
َعِن اْبِن عبَّاٍس قَاَل : إن ِي أُِحبُّ أَْن أَتََزيََّن ِلْلَمْرأَةِ , كََما أُِحبُّ أَْن تَتََزيََّن ِلي  )

َ تَعَالَى يَقُوُل : }َولَُهنَّ ِمثُْل الَِّذي َعلَْيِهنَّ  ُ , ألَنَّ َّللاَّ  بِاْلَمْعُروِف{ َوَما اْلَمْرأَة

َ تَعَالَى يَقُولُ   75  أُِحبُّ أَْن أَْستَْنِطَف َحق ِي َعلَْيَها , ألَنَّ َّللاَّ
 ترجمه: من دوست دارم تا خود را برای همسرم آرایش دهم؛ همانطوری

 که خوش دارم که او خود را برایم آرایش دهد. 
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همسرش حداقل در  همچنان كه گفته شد، مرد نیز باید به خواست و عالقه
محیط خانه خود را بیاراید و لباس و آراستگي موردنظر او را مراعات 

 كند.

 فرماید: ابن عباس رضی هللا عنه مي

كند، من نیز براي او چنان كه همسرم خود را براي من آرایش ميهم»
هاست و زیبایي را كنم؛ زیرا خداوند سرچشمه زیبایيهمین كار را مي

 دارد.دوست مي

 هـ : سكونت در خانه شوهر
شوهر وظیفه دارد كه مسكن مناسبي را براي همسرش فراهم نماید و 
وضع مسكن با وضع مالي شوهر باید متناسب باشد و الزم نیست خود را 

 در تنگنا قرار دهد. 

زن مجبور نیست كه با اقربا و خویشاوندان شوهرش در یك خانه زندگي 
براي همسر تهیه ننماید، مثالً مسکني  كند. اگر شوهر مسكن مناسبي را

هاي دیگر آرامش خاطر را فراهم نموده باشد كه به خاطر دوري از خانه
الزم را نداشته باشد، یا خانه امكانات آب، برق، بهداشت و ... را دارا 
نباشد یا همسایه نااهلي داشته باشد، شوهر وظیفه دارد كه منزل دیگري 

 چنان كه گفته شد: راهم نماید و همرا براي زندگي خانوادگي ف

مرد در حد توان مالي خود موظف به این كار است؛ زیرا خداوند متعال 
 فرماید:مي

ن ُوۡجِدكُمۡ ﴿  [.6(  ]طالق:  أَۡسِكنُوُهنَّ ِمۡن َحۡيُث َسَكنتُم م ِ

ها را در جایي مسكن دهید كه خودتان در آنجا زندگي آن»ترجمه: 
 ...«كنید مي



 

ا زم است در حد امكان و توان با شرایط زندگي شوهر خود رزن نیز ال
ه مطابقت وهمآهنگ بسازد و توانایي مالي و اقتصادي او را مورد توج

 قرار دهد و توقع و انتظار بیش از حد را از او نداشته باشد.

ما اچنانچه شوهر مسكن مناسبي را براي زندگي با همسرش فراهم نماید، 
تواند پس از كارساز نبودن آن نشود، شوهر ميزن حاضر به زندگي در 

ه ما بااندرز و نصیحت خود و نزدیكان به محكمه و دادگاه مراجعه نماید. 
زن  هر صورت اسالم با اِجبار و اِكراه موافق نیست و در صورت امتناع

 اي مناسب كه شوهر براي او تهیه نموده، حق نفقه اواز زندگي در خانه
شود، نماید، ساقط ميدر آن خانه امتناع مي در مدتي كه از سكوت

آید، یعني نه طالق داده شده است و وضعیت او به صورت معلق درمي
 نه، وضعیت زن شوهردار را داراست.

 محافظت از ثروت و حیثیتو: 
توجه و مراقبت از خانه و ثروت و دارایي و فراهم نمودن فضاي 

یا صدقه دادن اموال شوهر ز از بخشیدن بخش در خانواده و پرهیآرامش
  بدون اطالع و اجازه؛ زیرا هللا )جل جالله( می فرماید:

اِلَحاُت قَانِتَاٌت َحافَِظاٌت ِلْلغَْيِب بَِما َحفِ } ُ فَالصَّ  [. 34{ ] نساء:َظ َّللاَّ
ع مطی ترجمه: پس زنان صالحه آناني هستند كه فرمانبردار ) اوامر خدا و

یشتن را از زنا به دور و اموال دستورشوهران خود( بوده ) و خو
 ؛دارند شوهران را از تبذیر محفوظ ( و اَسرار ) زناشوئي ( را نگاه مي

 چرا كه خداوند به حفظ ) آنها ( دستور داده است .
 بیهقي از ابوهریره رضی هللا عنه روایت نموده است كه:

َزْوِجَها، قَاَل: " اَل إاِلَّ ِمْن  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ، فِي اْلَمْرأَةِ تََصدَُّق ِمْن بَْيتِ )

 76( قُوتَِها، َواأْلَْجُر بَْينَُهَما َواَل يَِحلُّ لََها أَْن تََصدََّق ِمْن َماِل َزْوِجَها إاِلَّ بِإِذْنِهِ 
، به جز با رضایت شوهر چیزي از اموالش را به دیگران ندهد»ترجمه: 

وطبعا  اجري -تاساگر چنین كاري را انجام بدهد مرتكب معصیت شده
 را هم به دست نمی آورد.

                                                             
 -22516،رقم:6/583مصنف ابن ابی شيبه: -7853،رقم:4/324سنن کبری:-76



 

 

الزم است زنان از حرمت منزل خانوادگي محفاظت كنند و در غیاب 
 همسر از ثروت و ناموس او پاسداري نمایند و به جز با اجازه شوهر

 صلی هللا علیه وسلمخدا كسي را به منزل راه ندهند؛ زیرا رسول 
 فرماید: مي

 (مسئولة عنها یْيِت َزْوِجَها وهَوالَمْرأةُ َراِعيَةٌ فِي بَ  )
ن آترجمه:  زنان نگهبان خانه شوهرشان هستند و در مقابل محافظت از 

 داراي مسئولیت هستند.

ن دار اموال خانوادگي هستند و بدون اطالع شوهر نباید در آزنان امانت
دخل و تصرف بنمایند وبایدکاری کنندکه رضایت شوهرراهمراه داشته 

 باشد.

  صلی هللا علیه وسلم  دراین باره می فرماید:رسول هللا

أاَلَ أُْخبُِرَك بَِخيِْر  عن ابن عباس رضی هللا عنه قال، قال رسول هللا صلی هللا علیه وسلم)

تْهُ ، َوإِذَا أََمَرَها أََطاَعتْهُ ،  اِلَحةُ إِذَا نََظَر إِلَْيَها َسرَّ َما يَْكنُِز اْلَمْرُء ، اْلَمْرأَةُ الصَّ

 77 ذَا َغاَب َعْنَها َحِفَظتْهُ.َوإِ 

 ترجمه: رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرمودند:

كار بهترین کنزوسرمایه که انسان به دست آورده است: زنان پاك، پرهیز
بینند شادمان ها را ميو صالحه زناني هستند كه هرگاه مردانشان آن

و چون به  كنندهند، اطاعت ميها دستوري بدشوند و هرگاه به آنمي
 نمایند.مسافرت بروند از ثروت و حرمت خانوادگي محافظت مي

ر روز حجه الوداع بود كه رسول خدا صلی هللا علیه وسلم ضمن د -
 وصیت و سفارش به همه مسلمانان جهان فرمودند: 
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ها نیز بر شما داراي چنین آنشما بر زنان تان حقوقي دارید و هم»
هایي كه شما آنان دارید، این است به آن حقوقي هستند، حقي كه شما بر

عاشرت آید اجازه ورود به منزلتان را ندهند و با آنان ماز ایشان بدتان مي
ها ها بر شما این است كه به بهترین شیوه با آننداشته باشند، و حق آن

 «.ها را فراهم نماییدمعاشرت كنید و لباس و غذاي آن

در این است كه بدون اطالع و  رعایت و حفاظت از ثروت خانوادگي
رضایت شوهر چیزي را به دیگران ندهند؛ زیرا"ابوداود"وغیره أئمه 

 نمایند كه: حدیث نقل مي
 فرموده است: خدا صلی هللا علیه وسلمرسول 

أَُماَمةَ اْلبَاِهِليَّ يَقُوُل : َسِمْعُت َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللا َعلْيِه وَسلََّم  أبیعن )  

: الَ تُْنِفُق اْلَمْرأَةُ ِمْن بَْيتَِها َشْيئًا إاِلَّ بِإِذِْن َزْوِجَها ، قَالُوا : يَا َرُسوَل هللاِ ، يَقُوُل 

 78 .(َوالَ الطَّعَاَم ؟ قَاَل : ذَِلَك أَْفَضُل أَْمَواِلنَا

 آلبانی حدیث را حسن گفته است . 
صلی هللا ی گوید:ازرسول هللا م -ضی هللا عنهر -ابوامامه باهلیترجمه: 

 علیه وسلم  شنیدکه فرمود:

 «. دزن نباید بدون اجازه شوهرش چیزي از اموال او را به دیگران ببخش

د گفته شد: حتي اجازه ندار  صلی هللا علیه وسلمخدا در خدمت رسول 
ها  بهترین دارایي ماانسان»مواد غذایي را به دیگران بدهد ؟ فرمود: 

 مواد غذایي است(.

قَاَل: َخْيُر نَِساٍء َرِكْبَن اإِلبَِل َصاِلُح  هللا علیه وسلم  فرمود:)رسول هللا صلی 

 79( نَِساِء قَُرْيٍش، أْحنَاهُ َعلَى َولٍَد فِي ِصغَِرِه، َوأْرَعاهُ َعلَى َزْوجٍ فِي ذَاِت يَِدهِ 

 ابوهریره رضی هللا عنه  روایت نموده که رسول هللا صلی هللاترجمه: 
 علیه وسلم  فرمود:
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ان ین زنانی که به شتر سوارشدند زنان صالحه قریش اند،به فرزندبهتر
خود درخوردسالی محبت ورزیده وتوجه دارند،ودربابت مال ودارایی 

 شوهرکه نزدشان امانت است ، امانتدار می باشند.

تواند از اموال شوهرش صدقه ز ابوهریره سئوال شد كه آیا زن ميا -
د ازه داراند. او تنها از غذاي خود اجتوبدهد؟ او در پاسخ گفت: نه نمي

هاست و تنها پس چیزي را به دیگران ببخشد و اجر آن براي هر دوي آن
تواند چیزي از اموال و دارائي او از اطالع و اجازه شوهر است كه مي

رد را به دیگران به عنوان صدقه بدهد. )این موضوع با اصل مسئولیت م
ب آن با خرج و هزینه نمودن و در رابطه با دخل و درآمد و تناس

هاي اقتصادي و بدهكاري و اختالفات خانوادگي جلوگیري از گرفتاري
 «است. 

 ز: پرســتاري:
ترین نیازهاي زندگي خانوادگي، پرستاري و مراقبت یكي از ضروري

زن از شوهر بیمار خویش است. در وضعیت بیماري، حوادث و ... 
 محبت و مراقبت همسرش نیاز پیدااست كه شوهر بیش از هر زماني به 

ترین انسان به اوست و به اسرار و پنهاني كند؛ زیرا زن نزدیكمي
تواند غذا و داروي شوهرش آگاهي بیشتري دارد و بهتر از هركسي مي

مناسب را براي شوهرش فراهم نماید و از او مراقبت كند و این 
 ه وسلم  فهمید:سول خدا صلی هللا علیتوان از سنت رمسئولیت را مي

ا ثَقَُل النَّبِيُّ ؟ َواْشتَدَّ بِِه َوَجعُهُ اْستَأْذََن أَْزَواَجهُ فِي أَْن ) عن َعائَِشةَ قَالَْت لَمَّ

َض فِي بَْيتِي فَأَِذنَّ لَهُ   80(يَُمرَّ

ترجمه:از عایشه رضی هللا عنها روایت شده كه  وقتیکه مرض رسول 
سران خود اجازه گرفت که خدا صلی هللا علیه وسلم  شدید شد ازهم

درخانه باشد وهمسران شان برایش اجازه دادند که درخانه عائشه رضی 

                                                             
 .418،رقم الحديث:1/312مسلم:-4442،رقم الحديث:6/11البخاری:-80



 

هللا عنها باشند،دربعض روایات چنین آمده است که: رسول هللا صلی هللا 
 فرمود كه:علیه وسلم  در حالت بیماري خود سئوال مي

 شانان ایفردا را من باید در خانه كدام یك از شما باشم؟ و همه همسر 
اجازه فرمودند كه در خانه حضرت عایشه قرار داشته باشند؛ زیرا 

خدا نمود. رسول حضرت عایشه بیشتر از هر كسي از او مراقبت مي
چنان در خانه وي  )حضرت تا زمان رحلت هم صلی هللا علیه وسلم

 عایشه( باقي ماند.

 ح: پرهیز از روزه ی نفلی: 

از روزه گرفتن مستحب ویا نفلی  هنگام حضور شوهر در محل سكونت
 بدون اجازه او پرهیز نماید. اما روزه ماه رمضان نیازي به رضایت

 مودهشوهر ندارد؛ زیرا بیهقي وامام احمد روایتي را از ابن عمر نقل ن
 اند  كه: 

زن اگر سوار بر شتر هم باشد، نباید خواسته مشروع شوهرش را رد »
حواله حدیث -رفتن روزه مستحب ننماید،كند و بدون اجازه او اقدام به گ

 ري را انجام بدهد، كار ناصوابي را انجاماگر چنین كا -بعد ذکرمیشود
 داده است.

قَاَل:  -صلى هللا عليه وسلم  -َعْن أبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي هللاُ َعنْهُ أنَّ َرُسوَل هللاِ ) 

 81..( إاِل بِإِذْنِهِ ال يَِحلُّ ِلْلَمْرأةِ أْن تَُصوَم َوَزْوُجَها َشاِهدٌ 

یچ ترجمه: رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  فرمودند:جایزنیست برای ه
 گیرد درحالیکه شوهرش درخانه است.ب -فلن-زن مسلمان که روزه

زیراشاید شوهرتمایل همبستری بازن را داشته باشد وروزه مانع 
همبستری مردشود وبسااوقات ازین رویه مرد نسبت به زن خود بی 
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قه می شود ویادست به انحراف میزندکه عاقبت آن برای هردوی آنها عال
 "مرد وزن" ناگوار می باشد.

رضایت او از منزل خارج شود و زیبایي و آراستگي  تنها با كسب -1
خود را در معرض نگاه مرد بیگانه قرار ندهد، تا مرتكب گناه و 

فت معصیت نشده و از طرف دیگر زمینه محبت بیشتر شوهر و ال
زخارج ا -صلی هللا علیه وسلمخدا خانوادگي را فراهم نماید؛ زیرا رسول 

 شدن زن بدون اجازه شوهر از منزل منع نموده،چنین فرمودند:

ْوجِ َعلَى اْمَرأَتِِه فَقَاَل ) ً أَتَتْهُ فَقَالَْت : َما َحقُّ الزَّ الَ تَْمنَعُهُ نَْفَسَها  »:أَنَّ اْمَرأَة

َظْهِر قَتٍَب َوالَ تُْعِطى ِمْن بَْيتِِه َشْيئًا إاِلَّ بِإِذْنِِه فَإِْن فَعَلَْت ذَِلَك  َوإِْن َكانَْت َعلَى

ًعا إاِلَّ بِإِذْنِِه فَإِْن فَعَلَْت أَثَِمْت  َكاَن لَهُ األَْجُر َوَعلَْيَها اْلِوْزُر َوالَ تَُصوُم يَْوًما تََطوُّ

الَّ بِإِذْنِِه فَإِْن فَعَلَْت لَعَنَتَْها اْلَمالَئَِكةُ َمالَئِكَةُ َولَْم تُْؤَجْر َوالَ تَْخُرُج ِمْن بَْيتِِه إِ 

ْحَمِة َحتَّى تَتُوَب أَْو تَُراِجَع  قِيَل : َوإِْن َكاَن َظاِلًما قَاَل . «اْلغََضِب َوَمالَئَِكةُ الرَّ

 82(  َوإِْن َكاَن َظاِلًما »:
سول هللا صلی وایت نموده است که رر -ضی هللا عنهر -ترجمه: ابن عمر

مود هللا علیه وسلم  درجواب  زنی که  از حقوق شوهر باالی زن سؤال ن
 ،فرمود:  

یکی ازحقوق شوهر باالی زن آن است که بدون رضایت او از منزل 
خارج نشود، واگرچنین کاری نمود خداوند)جل جالله( و فرشتگان 

ز ي كه ارحمت، وفرشتگان غضب به او نفرین ولعنت می گویند ـ تا زمان
 اوی می گوید:ر-آن كار توبه ننموده  ویا به خانه رجوع کند

ن  آن مرد ظلم  هم نموده باشد اگرچه درحق ز-آن زن سؤال نمود که
 بازهم همین حکم است،  فرمود: آری  همین طور است .نموده باشد. 

دلیل دوم این که حق شوهر باالی زن واجب است پس ترک آن کدام 
 .امرواجب جائزنیست
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حالت مرضی اقارب نزدیک مثل پدر ومادرمستثنی است وبه اجازه 
 83شوهرتعلق ندارد.

 ط: تأدیب مشروع:

ضرورت به کاربردن حکمت ،عقالنیت وصبر درنزاع وکشمکش همراه 
 همسر:

 زندگی زن وشوهر ازمشکالتی که گاه وناگاه رخ می دهد، خالی نیست.

رای جلوگیری در صورت وقوع مشکالت ، وظیفه زوجین است که ب
ی اصل ازآن باید اقدام نمایند،پس وقتی که اختالف ونزاع میان ستون های

خانواده " پدر ومادر"به سبب معاشره غیرحسنه پیدامی شود ، طبعا 
بادهای تند حوادِث ناگوارهرطرف وزیدن گرفته وسبب تخریب وفاصله 
 بیشتر میان زوجین  میگردد.درچنین وقت بهترین راه برای حل این

رون مشکل ، قبل ازاینکه مشکل به خارج خانه سرایت نموده و افراِد بی
اخل ازخانواده  حق وناحق درآن دخیل گردند، تفاهم ودلجویی یکدیگردرد

 خانواده است.

ه وبرای شوهرمناسب نیست که عجله نماید؛ بلکه برای شوهرالزم است ک
 گذارد که صبرنماید، زیراشتاب زدگی  درحل اختالف گاهی اثرمنفی می

 درتمام زندگی او را رنج میدهد.

 ْهتُُموُهنَّ  كَرِ إِنْ َوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروِف فَ هللا)جل جالله( می فرماید:} ﴿

ُ فِيِه َخيْ   19نساء  {ًراَكثِي ًرافَعََسى أَْن تَْكَرُهوا َشْيئًا َويَْجعََل َّللاَّ
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عضی موارد ( ترجمه: بازنان معاشره ی نیکو نمایید . چه اگر ) در ب
ازانها کراهت ورزید )بدانید که ( بسا چیز ها ئی راکه دوست ندارید ، 

 خداوند خیر بیشتری را درآن )مضمر( گردانیده است."

وهنگامیکه بعض زنها به طبیعت واحساسات خاص خود به بعض 
تصرفات غلط وناجایز میالن دارند ، پس به شوهر الزم است که عاقل 

ترتصمیم اتخاذ نماید ؛ زیرا شاید در وجوِد زن تروبرد بارتروصحیح 
بعض مواصفات ومحاسن دیگروجود داشته باشدکه لغزش وخطااورا 

 جبران نماید.

 رسول هللا صلی هللا علیه وسلم درین باره فرمودند:

 ( ال يَْفَرُك مؤمٌن مؤمنةً إن كَِره منها ُخلُقاً َرِضَي منها آخر)

وبردباری شوهررا درمقابل لغزش ازطرف دیگر: بعضی از زنها تحمل 
خود ، نشان ضعف وعقب نشینی شوهردانسته،به بد اخالقی وسوء 
معاشره بیشترمبادرت می ورزد،وهرقدرشوهربرای چاره جویی ورفع 
مشکل سعی می نماید،جرأت زن را به نشوز وتیززبانی زیاده ترسبب 
 میگردد. بناًءوظیفه زوجین است که درچنین حالت خطرناک ومشکل

برای غلبه به مشکالت خانواده گی وراه حل معقول،چه چاره وراهبُرد 
 مناسب  وخردمندانه ای را تجویزمی کنند.

 مبحث سوم:  مراتب اصالح زوجه

دین مقدس اسالم نسبت اهمیت موضوع قدم های ذیل را،یکی پشت سر 
دیگربرای حل نزاع واعاده ی الفت ، محبت وصمیمیت فضای خانواده 

 ه ووضع نموده است که درچهارمرحله تطبیق می گردد: توصیه نمود
هرگاه زن راه نافرماني و سركشي را در پیش بگیرد و كارهاي ناصوابي 
را انجام بدهد، شوهر حق دارد كه براي اصالح  همسروشریک زندگی 



 

خود اقدامات را روی دست گرفته وچاره جویی نماید، قرآن کریم این 
 ه است:اقدامات راچنین تقسیم نمود

ُ بَۡعَضُهۡم َعلَىَٰ بَۡعٖض َوبَِمآ أَنفَقُواْ ﴿ ُموَن َعلَى ٱلن َِسآِء بَِما فَضََّل ٱَّللَّ اَٰ َجاُل قَوَّ ٱلر ِ

تِي تََخافُوَن 
ُِۚ َوٱلََّٰ ت ل ِۡلغَۡيِب بَِما َحِفَظ ٱَّللَّ

ِفَظَٰ ٌت َحَٰ ََٰ نِت ُت قََٰ ِلَحَٰ ِلِهۡمِۚ فَٱلصََّٰ ِمۡن أَۡمَوَٰ

َوٱۡهُجُروُهنَّ فِي ٱۡلَمَضاِجعِ َوٱۡضِربُوُهنََّّۖ فَإِۡن أََطۡعنَكُۡم فاََل نُُشوَزُهنَّ فَِعُظوُهنَّ 

ا  ا َكبِيرّٗ َ َكاَن َعِلي ّٗ َوإِۡن ِخۡفتُۡم ِشقَاَق بَۡينِِهَما فَٱۡبعَثُواْ 34تَۡبغُواْ َعلَۡيِهنَّ َسبِياًلۗ إِنَّ ٱَّللَّ

ۡن أَۡهِلَهآ إِن يُرِ  ا م ِ ۡن أَۡهِلهِۦ َوَحَكمّٗ ا م ِ َ َكاَن َحَكمّٗ  إِنَّ ٱَّللَّ
ۗٓ ُ بَۡينَُهَما ا يَُوف ِِق ٱَّللَّ حّٗ يدَآ إِۡصلََٰ

ا  [35 -34نساء: ﴾] َعِليًما َخبِيرّٗ

( زنانند؛ زیرا خداوند جل جالله مردان ، سرپرست )و نگهبان»ترجمه: 
هایي را بر عهده مرد قرار داده و )براي اداره امور منزل و مسئولیت

بعضي )از مردان( را بر برخي )از زنان(  ها(براي اداي این مسئولیت
 نمایند. برتري بخشیده است و از اموال خود براي )خانواده( خرج مي

هایي هستندكه فرمانبردار )اوامر خداوند و زنان خوب و صالح آن
دستورات مشروع شوهران خود( بوده و اسرار )زناشویي( را نگاه 

داده است و زناني را كه از  ها دستوردارند زیرا خداوند به حفظ آنمي
ها نگران هستید، نصیحت كنید )اگر مؤثر واقع سركشي و نافرماني آن

ها خودداري كنید و بستر خویش را جدا نمائید! بستري با آننشد( از هم
ها را به روش مناسب تنبیه بدني بنمائید. )اگر باز هم كارساز نبود( آن

مان )مشروع و معقول( شما پس اگر به راه صواب آمدند و مطیع فر
خداوند بلندمرتبه و بزرگوار  گمانها را آزاد ندهید، بيشدند دیگر آن

اگر )میان زن و شوهر اختالف پیش آمد( و نگران بودید كه باعث  .است
ها بشود، داوري از خانواده شوهر و داوري را از خانواده جدایي میان آن

ها( بفرستید اگر این دو آن زن )انتخاب كنید و براي حل اختالف نزد
داور به راستي بخواهند آنان را آشتي بدهند، خداوند آن دو را موفق 

ها( گمان خداوند مطلع )بر ظاهر مردم( و )از اسرار نیات آننماید. بيمي
 «. آگاه است



 

 

این آیه قرآن بیانگر این حقیقت است كه زنان صالحه و پرهیزكار و 
نبیه ندارند. اما زناني كه راه سركشي و ملتزم نیازي به ارشاد و ت

كنند و به گیرند، به تنبیه و اصالح احتیاج پیدا مينافرماني را در پیش مي
خاطر جلوگیري از فروپاشي خانواده و اصالح و تهذیب، مراحل زیر 

 باید عملي شود.

 اندرز و ارشاد:مرحله اول: 

راه عناد و  مرد با روشي حكیمانه و پسندیده همسر خویش را كه 
هاي مختلف اشاره و نافرماني را در پیش گرفته، نصیحت كند و با شیوه

 كالم و گاهي با عتابي آرام توجه او را به مسئولیت خویش جلب نماید.

 بستري:مرحله دوم: ترك هم

چنانچه موعظه ی حكیمانه و دلسوزانه كارساز نباشد، شوهر بستر خود  
دیگر یا دورتر از او بخوابد؛ زیرا چنین را از او جدا كند و در اطاقي 

تواند بر روي او تأثیر رواني بگذارد و او را وادار به تجدید روشي مي
نظر در سركشي و نافرماني خود بنماید. اماباید توجه داشته باشیم که 
مدت زمان ترك بستر نباید از چهار ماه ـ كه مدت ایالء است ـ بیشتر 

 باشد.

 ني:مرحله سوم: تنبیه بد

اي كه چهره و بستري هم كارساز نباشد، مرد به شیوهچنانچه ترك هم 
نماید و اعضاي حساس بدن زن آسیب نبیند اقدام به زدن غیرشدید او مي

این كار گاهي تنها راه متوجه كردن زنان سركش و خودكامه به در پیش 
گرفتن راه صواب است. زني كه اندرز و خیرخواهي شوهر و ترك بستر 

وانسته است از خودخواهي و بدرفتاري او جلوگیري نماید،این راه نسبتاً نت
شدید ممکن است بررفتارهمسرش تاثیرمثبت بگذارد تا رابطه زناشوهری 

 شان بهبود بیابد.



 

اما رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  خودش گاهی دست به تادیب بدنی زن 
ه باخانواده خود بهترین شما کسی است کویاطفلی نه کرده وفرمودند: 

 رفتارخوب داشته باشد ومن به خانواده خود بهترین رفتاررا دارم.

معنی این توصیه ی رسول گرامی اسالم این است که درهر وضعیتی 
تأدیب مجازات،اذیت ویاوبه ویژه در چنین حاالتی ، مردان نباید دست به 

 .دنبزنند ؛ بلکه عفووبُرد باری راپیشه خود ساز همسر خود بدنی

 گویند، كه:برخي از فقها ميدر مورد لت وکوب ویا زدن،

زدن بدان معني نیست كه مرد با تمام توان به وسیله چوب ، تازیانه ویا  
هایي را بر بدن زن وارد نماید ؛ بلكه گا هي طناب یا چیزي دیگر ضربه

تواند مشكل را حل كند و زن را متوجه عدم احساس ِسیلّي آرامي مي
د بنماید وابن عباس رضی هللا عنه ضرب راکه درقرآن مسئولیت خو

 کریم ذکرشده به زدن با مسواک وامثال آن تفسیرنموده است. 

به هرحال به گفته ی فقهاء هدف ازین تأدیب متوجه ساختن زن است به 
 مسئولیتش نه الم رسانیدن ویامجروح نمودن آن ! 

وامثال آن متحقق  ی نرم ویاضرب مسواکگاهی این متوجه ساختن به سیلّ 
 می شود و به زدن بیشتر نیازي نیست.

 شرح می شود.(  )مسئله جوازوعدم جوازضرب فزیکی بعداَ 

 مرحله چهارم:تعین َحَکَمین:

قدم چهارم  برای حل مشکالت خانوادگی میان زوجین، مداخله مصلحین 
 درمیان زوجین است.

که اقدامات سه گانه مین به این معنی  است که بعدازینکَ تعیین ومداخله حَ 
ذکر شده ی قبلی نتیجه نداد، مصلحین قابل اعتماد ازطرفین زن ومرد 

د ومشکالت ایشان را در تماس باآنها بررسی نموده برای نتعیین میگرد



 

 

رفع مشکالت وایجاد روحیه ی وحدت زوجین سعی می ورزند،حکمین 
ه میان که وحدت ومؤدتی ازمیان رفت تمام تالش خودرا بکارمی اندازند

میان ومحبت وحدت ی برای ادامه  یزوجین را بازگردانندوراه حل مناسب
 زوجین پیدانمایند.

هللا)جل جالله( تذکرداده که اگرحکمین از اخالص وتدبیرکارگیرند صلح 
إِْن يُِريدَا إِْصاَلًحا يَُوفِ ِق )  -میان زوجین به توفیق هللا)جل جالله( پیدامیشود

ُ بَْينَُهَما واگرسعی وتالش خودرا بکاربردند وراه حل پیدانشد ، در   ﴾.َّللاَّ

آنصورت حکمین بعد ازبررسی همه جانبه ی موضوع ، مسئله تفریق 
 زوجین را توصیه می کنند ومطابق آن عمل می کنند.

 پذیرفتن خواهش همبستری مرد: ی: 

وقتی که شوهرش آن را برا ی همبستری برای زن مسلمان جایز نیست 
ومعذرت شرعی نداشته باشد ازقبول  دعوت إبا ورزد،زیرا  دعوت نماید

یکی ازمهم ترین اهداف ازدواج حفظ عفت طرفین " مرد وزن" است 
ازطریق همبستری وجماع حالل؛ ودر صورت عدم استجابت زوجه 
برای خواست شوهرش گاهی اضرار وعواقب خطرناک را درپی دارد 

وویران شدن روبرو می  که ادامه ی زندگی زناشوهری را به فروپاشی
سازد؛ زیرا گاهی برای زوج گمان پیدامی شودکه زوجه اش به اوعشق 
ومحبت ندارد،ویاعدم استجابت زوجه سبب می شودکه  شوهردرمقابل 
غریزه جنسی توان مقاومت را ازدست بدهد وبه کارحرام مبتال شود 
ً در شرایط کنونی که   ویادرفکرازدواج با همسردیگر شود، خصوصا
اسباب ووسایل ارتباطات ومدنی شدن جامعه افزایش یافته و فضارا برای 

 چنین اقداماتی کامالً مساعد نموده است.

 روی همین ملحوظ است که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  می فرماید:

 إالَّ َكاَن والَِّذي نَْفِسي بيَِدِه َما ِمْن َرُجٍل يَدُْعو اْمَرأتَهُ إِلَى فَِراشِه فَتَأبَى َعلَيهِ )

 ( . َعلَْيَها َحتَّى يَْرَضى َعنهاالَِّذي في السََّماء َساخطاً 



 

ترجمه: قسم به ذاتی که زندگی من دردست او است هیچ مرد 
همسرخودرا برای همبستری دعوت نمیکند که همسرش ازقبول دعوت 
شوهراباورزد: مگر کسیکه درآسمان است به آن زن غضب میکند تا 

 مسرش راضی شود.اینکه مرد ازه

 درحدیث دیگر ، رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  فرمودند: -

( ِ ُ َعْنهُ قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاَّ  -صلى هللا عليه وسلم -َعْن أَبِى ُهَرْيَرةَ َرِضَى َّللاَّ

ُجُل اْمَرأَتَهُ إِلَى فَِراِشِه فَأَبَْت فَبَاَت َغْضبَانًا لَعَنَتَْها  »: اْلَمالَئَِكةُ َحتَّى إِذَا دََعا الرَّ

إذَا بَاتَِت الَمْرأةُ ُمَهاِجَرةً فَِراَش َزْوِجَها، رروایت دیگر آمده است:)د ( تُْصبِحَ 

 84(لَعَنَتَْها الَمالئَِكةُ َحتَّى تَْرِجعَ 

هرگاه مردي زن خود را به بسترش فرا بخواند )و زن بدون ترجمه: 
ا او خشمگین شود، تمعذرت قانونی( او را اطاعت نه نماید و مرد از 

 كنند،.ین ميشود مالئك او را نفرصبح كه مي

 به روایت  دیگر آمده است: 

هرگاه  زن شب بسترشوهرخودرا به طورقهر وغضب ترک نماید ، 
 .  كنند تا این که واپس به بستر شوهر رجوع نمایدمالئك او را نفرین مي

 درحدیث دیگرمی فرماید:-

ُجُل زَ )   85 (ْوَجتَهُ ِلَحاَجِتِه فَْلتَأْتِِه , َوإِْن َكانَْت َعلَى التَّنُّورِ إذَا دََعا الرَّ
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ترجمه: هنگامیکه شوهرهمسرخودرا برای همبستری بخواهد باید عاجل 
پخت وپز  درتنورمصروف -دعوت و امر او را بپذیرد اگرچه در"تنور"

ن سعی ورزدکه کاری نکندکه سبب ضعف باشد،یعنی ز -وشدیدا مشغول
 مندی شوهربه زن شود.عالقه 

معلوم است که همه ارشادات شریعت جهت حفظ مصالح انسان ها است، 
 ودرین احادیث درحقیقت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  جهت تقویت

فضای محبت میان زوجین وتحکیم روابط بهترخانم وشوهرش این 
هدایات را ارشاد فرمودند که درجریان شرح احادیث دیگر واضح 

 دشد.ترخواه

ی انونقبناًء به زوجه الزم است به این مسئله توجه کند ، و امر وخواهش 
شوهر خودرا قبول نماید،خصوصا درین عصری که وسائل تحریک 

ی جنسی و فحشا زیاد گردیده است، و آنچه راکه مرد درسرکها وپارکها
هنه تفریحی ویا دربازارها اززنان مشاهده میکند  که آرایش نموده وبر

ی گذار می نمایند،اوراتحریک شهوانی می نماید؛ ورسول هللا صلگشت و
هللا علیه وسلم برای پرهیز مسلمانان ازاینگونه تحرکات جنسی می 

 فرمایند:

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَقُوُل إِذَا أََحدُُكْم أَْعَجبَتْهُ  عن َجابٌِر قَاَل سَِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى َّللاَّ

ُ فََوقَعَتْ     فِي نَْفِسِه فَْليَْعِمدْ إِلَى اْمَرأَتِِه فَْليَُواقِْعَها فَإِنَّ ذَِلَك يَُردُّ ِمْن نَْفِسهِ اْلَمْرأَة
86 

ترجمه: هنگامی که کسی ازشما زن زیبای رامی بیند وشیفته ی اومی 
به طرف  -عاجل -گرددوخیال همبستری اودردلش می افتید باید

 اید؛  زیرا این کارهمسرخود مراجعه کند وباهمسرش  همبستری نم
 جنسی  اوراخاموش می کند. غریزه 
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باید یعنی انسان  وقتی که زنی را مشاهده نموده و شیفته ی اومی گردد،
متوجه شودکه سبب این تحریک ومیالن ، فشارغریزه جنسی است، 
وآنچه فشار این غریزه جنسی راخاموش وتداوی میکند دروجود همه 

 رد ؛تحت تاثیرفشارغریزه جنسی قرار گی زنها یکسان است.  بناًء نباید
بلکه عاجل به طرف همسرخود مراجعه نموده وغریزه جنسی خودرا 

 مرفوع نماید وبه وسوسه ی شیطان گوش نکند.

 ک:  احترام به شوهر:

ازجمله حقوق شوهرباالی زن این است که شوهرخویشرا  نسبت به 
 پدرومادر خود بیشتر احترام نماید:

 هللا علیه وسلم می فرماید: رسول هللا  صلی

عن عائشة قالت  سألت النبي صلى هللا علیه وسلم أي الناس) أى الناس )
أعظم حقًّا على المرأة قال زوجها قلت أى الناس أعظم حقًّا على الرجل 

  87قال أمه(

ک حدیث فوق داللت داردکه زن احترام شوهررا زیاده ترنماید؛چون ازی
صراحتاًبیان شده که ازوالدین زیاد  طرف حق حرمت شوهردرین حدیث

است،وازطرف دیگر: حیات حسنه زن بعدازدواج مستقیماًمنوط ومربوط 
به شوهراست وهرقدرکه زن به شوهرخود احترام قائل باشد به همان 

 اندازه درسعادت حیات زوجین اثرخواهدنمود. 

 طالق و رجعت: ل: 
دون رضایت او مرد حق طالق و یا رجعت و برگردانیدن همسرش را ب

قبل از انقضاي عده دارد. اما طالق دادن مشمول احكام پنجگانه حرام، 
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که هریک را ذیالً به  شودمكروه، واجب، مستحب و مباح )جایز( مي
 طور مختصر مورد مطالعه قرار می دهیم :

 طالق حرام: -1

طالق حرام یا بدعي آن است كه به هنگام عادت ماهانه یا پس از عادت 
 بستر شده باشد، واقع شود.اي كه شوهر با او همنهماهیا

 طالق مكروه: -2
طالقي است كه بدون علت و سبب انجام بگیرد،زیرا این طالق سرنوشت 
 زن را خراب نموده وسبب فساد وعداوت درخوانوادها میگردد،

خصوصاهنگامیکه زن اوالد داشته باشد سرنوشت این اوالد به مشکل 
این نوع طالق مکروه است،وحکومت میتواند  جدی مواجه میگردد. بناء

برای جلوگیری ازفساد قانون وضع کند وراه سوء استفاده مردرا درین 
 عرصه اصالح نماید.

 طالق واجب: -3
شود كه میان زن و شوهر اختالف و نزاع به زماني طالق واجب مي

ها نشده و مصلحت را اي شدید باشد كه َحَكَمین موفق به آشتي آناندازه
ها بدانند،وراه برای ادامه حیات مشترک زن وشوهر ر جدایي میان آند

 به شکل معروف باقی نماند.

 طالق مستحب: -4
هاي دیني و اخالقي زماني طالق  مستحب است كه همسر به مسئولیت

اش نگراني خود عمل ننماید و شوهر نسبت به حیثیت خود و خانواده
 داشته باشد.

 طالق مبــاح: -5
است و كراهیت هم ندارد كه مرد  به دالیلی دل خوشي از  طالقي مباح

همسرش نداشته باشد و از زندگي با او احساس آرامش و لذت ننماید و 



 

نیازهاي انساني او توسط همسرش به طور مناسب برآورده نشود،و 
 درادامه زندگی طرفین محبت وعشق زناشوهری  وجود نداشته باشد.

دوح ء اسالمی طالق ِمن َحیث کل ، کارممباوجود شرح فوق به گفته علما
واحسن نیست؛چون درطالق عداوت میان زن وشوهر وخانوادۀ هردوی 
شان پیدامی شود،وازطرفی درطالق اغلب سرنوشت اوالدبه مشکل 
روبرو می شود؛ درحالیکه تشریح شد که یکی ازمسئولیت های مهم 

ر طالق این زوجین تربیه ی سالم اوالد است به طوراحسن،درحالیکه د
مسئولیت منتفی گردیده وسرنوشت اطفال به حالت مجهول حواله می 

 شود.

ازطرف دیگر؛ دربابت  طالق ، حدیثی  ازرسول هللا صلی هللا علیه وسلم  
روایت شده است که طالق راکار مبغوض ومکروه دانسته است: 

 88«.ناخوشایندترین مباح از نظر خداوند طالق دادن زن است»

ادعلماء درصحت حدیث کالم دارند،اماچنانکه توضیح اگرچه تعد
گردید،درطالق اغلب مفاسدی است که به دلیل وجود آن مفاسد،طالق 
ی خانواده گی است که به  کارخوب نیست وتنها درحالت مشکالت ُجّدِ

 عنوان آخرین راحل باید به آن دست یازید.

یا می شود و تفصیالت طالق والفاظی که طالق به آن الفاظ صراحتا واقع
 یگرددونیزاحکامی که بعد ازطالق باالی جانبین زن ومرد الزم متاً کنای

 درکتب فقه تفصیال گردیده است.

 ُخــــلع:  -5
توانند از حق در برابر برخورداري مرد از حق طالق ، زنان نیز مي

 استفاده كنند. « ُخلع»
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ن زلي كه ُخلع عبارت است از جدایي میان زن و مرد در مقابل مقدار ما
 نماید. به شوهر خود براي جدایي از او ، پرداخت مي

تواند در موارد زیر از طریق دادگاه یا قطع نظر ازمسئله خلع، زن مي
 محكمه شرعي از شوهر خویش جدا شود:

ته زماني كه شوهر توانایي تأمین نفقه و مایحتاج زندگي او را نداش -
 باشد.

ند: جذام، ناتواني جنسي مرد داراي عیب و نقص جسمي سختي مان -
...  ید وو یا عیوب اخالقي غیرقابل تحملي مانند: فساد اخالقي، اعتیاد شد

 باشد.
 زن توانایي تحمل بداخالقي و معاشرت ناصواب را نداشته باشد. -
 هاي طوالني یا زنداني شدن درازمدت شوهر.مسافرت -
 بازماني كه شوهر سوگند یاد كند كه به مدت چهارماه یا بیشتر  -

بستر نشود، یا شرط بسیار سختي را براي تجدید نظر در آن همسرش هم
 قرار بدهد. 

 

 :موقف قانون مدنی در امر طالقمبحث چهارم: 
 قانون مدنی افغانستان حق تفریق برای زوجه را درموارد ذیل تثبیت

 نموده است:
هرگاه زوج دارای عیب صعب العالج باشدکه ادامه حیات ازدواج رابه  -

 89کل مواجه ساخته وبه زوجه ضرربرسد. مش
درصورتیکه نزاع میان زوجین رخ دهد وحکمین تائید کنندکه ادامه -

 90حیات ازدواج مشکل است.
درصورتیکه مرد ازتأدیه نفقه زوجه عاجزباشد وتوان مندی ادای نفقه  -

 91را نداشته باشد. 
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تفریق به سبب غیاب شوهردرصورتی که مرد بدون عذرشرعی سه -
 92ل ویا اضافه از آن غایب گردد وزوجه به محکمه شکایت نماید. سا
 یکه شکایت نمایدکه توان معاشرت با زوج را ندارد.درصورت -
درصورتیکه شوهربه حبس ده سال ویا اضافه ازآن محکوم گردد، -

زوجه بعد ازسپری شدن پنج سال میتواندبه محکمه شکایت نموده مطالبه 
  93تفریق نماید. 

 دنی افغانستان ، درموارد فوق برای زن حق داده است ، درقانون م 
 صورتی که الزم می بیند درمحکمه شکایت نموده وازشوهرجداشود.

 ة ـدّ ـــِعـ
یكي از حقوق مردان بر زنان این است كه پس از جاري شدن طالق به 

هاي مختلف، زن براي روشن شدن وضع بارداري و عدم صورت
نامند ـ صبر كند و این نظر شرعي عده مي بارداري مدتي را ـ كه از

موضوع زماني رعایت آن ضروري است كه زن ُمَطلَّقَه امكان حامله 
سن  شدن را داشته باشد، اما اگر زني نازا بوده یا به علت باال رفتن

هت امكان حامله بودنش وجود نداشته باشد، باز هم رعایت عده از آن ج
مومي را در پي دارد و نوعي حت عباشد كه حقي خدایي است و مصلمي

گي ابراز ناراحتي از فوت یا جدایي از شوهر و از دست دادن نعمت زند
 آید.خانوادگي به شمار مي

عّده سه نوع است: عّده اول آن است كه از طریق سه بار عادت ماهانه یا 
شود و عّده دوم آن است سه بار پاك شدن از عادات ماهانه مراعات مي

اي كه به خاطر باال رفتن سن یا خردسالي عادت ماهیانه قهكه زن مطل
نماید و براي زناني كه شوهرشان فوت ندارد، به مدت سه ماه صبر مي

كرده چهارماه و ده روز و عّده سوم آن است كه به هنگام طالق داده 
شدن یا فوت شوهر، همسر او حامله بوده است و عّده او تا زمان وضع 

 یابد.آن پایان ميحمل است و پس از 
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 احسان نمودن به اقارب وخویشاوندان شوهر: -15 

َجاِل َعلَْيِهنَّ دََرَجةٌ قال هللا تعالی:} َولَُهنَّ ِمثُْل الَِّذي َعلَْيِهنَّ بِاْلَمعُْروِف َوِللر ِ

ُ َعِزيٌز َحِكيمٌ   [ 228{ ]بقرة: َوَّللاَّ

اید شوهران هایي( است )كه بترجمه: )براي همسران )حقوق و مسئولیت
است كه )همسران باید نه كه بر آنان )حقوق و واجباتي(گوهمان اداء كنند(

 اداء كنند(. 

ازجمله حقوق زوج باالی زوجه احترام واحسان زوجه به اقارب زوج 
ً والدین زوج ؛ زیرا احترام،اکرام والدین زوج وخدمت  است،خصوصا

ر که فرزند آنها می ایشان باالی زوجه  به سبیل شکروقدردانی ازشوه
باشدالزمی است،وآنچه ازنزاع ومخالفت زوجه همراه مادرشوهردیده 
میشود امرناپسند ، وازوساویس شیطان است، وازجمله اسبابی است که 
رو ابط خانواده را  فاسد گردانیده، وسبب می شودکه فرزند عاق والدین 

قدم  خود گردد وزوجه ی صالحه باید درخدمت پدرومادر شوهر پیش
باشد و زحمت خدمت و مسؤلیت  والدین شوهر راتحمل کندواگراذیت 
وآزاراز طرف اقارب شوهربرایش  برسد حتی المقدورصبر وتحمل 

 نماید.

ُ َراِعيَةٌ َعلَى بَْيِت بَْعِلَها  رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  فرمود:) َوالَمْرأَة

 ( .َوَولَِدِه، َوِهَي َمْسؤولَةٌ َعْنُهمْ 

 هللا صلی هللا علیه وسلم  فرمود: )رسول

ترجمه: زن نگهبان خانه شوهر و اوالد او است، ودردایرۀ مسئولیتش 
 پاسخگو می باشد. 

ازنصوص فوق دانسته می شودکه زن، نبایدعملی انجام دهدکه منافی 
عرف مؤدت ومحبت شوهردرمقابل اقاربش می باشد؛ بلکه به عنوان 



 

شوهردروقت حضورخود درمقابل این امانت دار،کاری انجام دهد که، 
اقارب خود انجام میدهدوازطرف رفتارخوب زن همراه اقارب شوهر 
سبب استحکام روابط شوهر وخانواده ایشان می شود واین کارطبعاً 

 اثرخوب برجای می گذارد باالی شوهر وهمسرواوالد ایشان.

 بافقروتنگدستی شوهر صبرکند وشوهر خودرا همکاری نماید: 

ه حقوق شوهر باالی زن این است که به فقروتنگ دستی شوهر ازجمل
قناعت نماید،درصورتی که شوهرمشکل داشت ویا مشکل پیدانمود؛ باید 
زوجه صبروتحمل نماید،و درصورتی که زوجه توانمندی مالی داشته 
باشد، اولی وبهتراین است که به شوهرخود همکاری مالی نماید،رسول 

 به زن عبدهللا ابن مسعود رضی هللا عنه فرمود:   هللا صلی هللا علیه وسلم

 )زوجك وولدك أحق من تصدقت به علیهم( 

ترجمه: شوهروفرزندانت اولی وخوبترین کسانی اند که به ایشان صدقه 
 می دهی.

 خیرخواه ونصحیت کننده شوهرباشد: -16

مقصود ازنصیحت  وخیر خواهی این است که: همه توان خود را براي 
ادماني شوهر به كار بگیرد،به افكار و اهداف شوهرش آرامش و ش

احترام بگذارد و از بیان كالم و انجام دادن عملي كه باعث ناراحتي او 
بشود پرهیز نماید. بطورخالصه درکارهای خیر مساعدتکندواز کارشر 

هنگامی که می بیند شوهرش از انجام  درحد توان شوهررا منع نماید:
یا فراموش نموده است، اورا به طاعت هللا)جل امور دینی غفلت دارد و

جالله( دعوت کند ،مثال در وقت نمازعصر ویاظهرخواب بود اورا 
بیدارنموده  به نمازدعوت نماید،وهنگامیکه امربه کارخیرویامعروف را 
فراموش نمود،ویانهی ازمنکررا فراموش کرد برایش تذکرداده متوجه 

 مسؤلیتش نماید.



 

 

 د:رمایعلیه وسلم  به همین مسئله اشاره نموده می ف رسول هللا صلی هللا

) قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة صالحة تعینك على أمر دنیاك ودینك 
لبا لیتخذ أحدكم ق»، وقال صلى هللا علیه وسلم: «خیر ما اكتسب الناس

 «. شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعینه على أمر اَلخرة

یا ننده وزوجه نیکوی که تورا درکاردنترجمه: دل شکرگذار ولسان ذکرک
ودین مساعدت کند بهترین کسب ونعمت است که انسان به دست آورده 

 است.

 درروایت دیگر، رسول صلی هللا علیه وسلم  فرمود:

 ،دل شکرگذار  بدست آورید: -کوشش نموده-)بایدهرکدام شما،برای خود
ارا مساعدت لسان ذکرکننده وزوجه مسلمان نیکوکارکه درکارآخرت شم

 نماید.(

نی همچنین رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  دعا فرمودند درحق مرد وز
 که یکدیگررا درکار نیک مساعدت می کنند:

) رحم هللا رجال قام من اللیل فصلى وأیقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح 
فى وجهها الماء رحم هللا امرأة قامت من اللیل فصلت وأیقظت زوجها 

 94بى نضحت في وجهه الماء(فصلى فإن أ

ترجمه: هللا)جل جالله( رحمت کند به مردی که شب نسبت ادای نماز 
تهّجد قیام نمود وهمسرخودرا برای ادای نمازتهجد بیدارنمود، زوجه اش 

باالی همسرش آب پاش داد  -برسبیل مالطفت -بیدارنشد ویاغفلت نمود 
شب نسبت ادای  تابیدارشود،وخداوند)جل جالله( زنی رارحمت کندکه
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نمازتهّجد قیام نمودوشوهرخودرا برای ادای نمازتهجد بیدارنمود،اما بیدار 
 باالی شوهرش آب پاش داد. ( -برسبیل مالطفت -نشد ویاغفلت کرد 

 کار این حدیث به طورمثال است ومقصود مساعدت وتعاون زن، درهر
 95خیر وتذکر ومنع نمودن شوهر ازهرکارشرمی باشد.

 باالی شوهر حقوق زنمبحث پنجم: 

 حقوق زن باالی شوهردونوع است، حقوق  مادی، وحقوق معنوی:

  حقوق مادی:الف: 
 زن بر شوهر خود عبارتند از:  ترین حقوق مادیمهم
 : مهـــریه -1

مهریه مالی است که به محض عقد و معاشرت  زوجین، برعهده مرد 
 چنان که گفته شد:نماید. همثابت می شود و زن استحقاق آن را پیدا می

شود؛ پس از عقد صحیح ، پرداخِت مهریه  زن باالی شوهر واجب می
 فرماید:زیرا خداوند متعال می

تِِهنَّ نِۡحلَةّٗ ﴿  [.4( ]نساء:  َوَءاتُواْ ٱلن َِسآَء َصدُقََٰ

 «. هایشان را به آنان بدهیدبا طیب خاطر مهریه»ترجمه: 

 چنین فرموده است:هم

 [.24ء: ]النسا(ةّٗ فَِريضَ  اتُوُهنَّأُُجوَرُهنَّ   ۡعتُم بِهِۦ ِمۡنُهنَّ فَ فََما ٱۡستَۡمتَ ﴿

اش را اگر با زنی ازدواج کردید و با او همبستر شدید ، مهریه»ترجمه: 
 «ای )خدایی( است)به طور کامل( بپردازید و این فریضه

هدف از مهریه ، اظهار اهمیت عقد، ازدواج، اکرام و احترام به 
و اظهار ُحسن نیت و صداقت مرد برای ازدواج با او و  شخصیت زن
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که مرد ای برای دوام معاشرت و زندگی زناشویی است و علت اینزمینه
باید متعهد پرداخت مهریه بشود این است که معموالً مردها با توجه به 

شان بیشتر از زنان کار و تجارت و درآمد حاصل از آن توانایی مالی
ان در صورت جدایی یا فوت همسر بیشتر به توشه و است و معموالً زن

 کنند. سرمایه مادی احتیاج پیدا می

 اند:زیرا خداوند متعال فرموده

ُ بَۡعَضُهۡم َعلَىَٰ بَۡعٖض َوبَِمآ أَنفَقُواْ ِمۡن ﴿ ُموَن َعلَى ٱلن َِسآِء بَِما فَضََّل ٱَّللَّ َجاُل قَوََّٰ ٱلر ِ

ِلِهمۡ   [34(]نساء:    أَۡمَوَٰ

مردان )مسئولیت( سرپرستی و خدمت زنان را برعهده دارند؛ »: ترجمه
های جسمی و ارادی( بر برخی زیرا خداوند برخی را )به خاطر توانایی

دیگر برتری بخشیده و نیز به این دلیل که )معموالً مردان( از اموال خود 
 «.نمایند)برای خانواده( هزینه می

 عداً بیان می گردد. مسائل مربوط به مهرواندازه مهروغیره ب

 مخارج زندگی: -2
شرعاً مرد مکلف است که مواد غذایی، لباس و مسکن مناسب را برای 

خدمت داشته باشد مرد همسرش فراهم نماید و چنانچه زن نیاز به پیش
خدمتی را برای او استخدام نماید؛چنانچه نیز باید در حد توان  پیش

 گوید: ابوالقاسم حنبلی می

 نیازهای ضروری زن مانند لباس و خوراک او را فراهم کند.( )مرد باید

چنان که گفته شد بر مردان واجب است؛ فراهم نمودن مایحتاج زندگی هم
های خانوادگی مکلف به تهیه مخارج زیرا زن با توجه به مسئولیت
 فرماید:زندگی نیست. خداوند متعال می

ن ﴿  َوإِن أَۡسِكنُوُهنَّ ِمۡن َحۡيُث سََكنتُم م ِ
وُهنَّ ِلتَُضي ِقُواْ َعلَۡيِهنَِّۚ ُوۡجِدُكۡم َواَل تَُضآرُّ

ِت َحۡمٖل فَأَنِفقُواْ َعلَۡيِهنَّ َحتَّىَٰ يََضۡعَن َحۡملَُهنَّ 
 [.6﴾ ]الطالق: ُكنَّ أُْولََٰ



 

زنان را در جایی مسکن دهید که خود ساکن هستید و در توان »ترجمه: 
نگنایشان قرار ندهید. اگر آنان دارید و به ایشان زیان نرسانید و در ت

باردار باشند خرج و نفقه ایشان را بپردازید تا زمانی که وضع حمل 
 «.نمایندمی

 تهیه مسکن:  -6

مورد سوم که ازآیه قرآن کریم دانسته شدوباالی مرد الزم است،تهیه 
مسکن است .مرد مکلف است، مسکن مناسب درحدتوان خریداری 

جه قراردهد،نوع مسکن وطرزاستفاده ازآن ویااجاره نموده دراختیار زو
 درکتب فقه شرح شده است.  

آیه فوق الذکر هرچند موضوع وجوب تأمین نفقه زنی را که در حال  
نماید، اما به طریق اولی شامل زنانی هم عده طالق قرار دارد، بیان می

 برند.شود که طالق داده نشده و در حال عده به سر نمیمی

نفقه،نحوه آن ومقدارنفقه الزم ازهرجنس قبال شرح  مسائل مربوط به
 گردید.

 ب: حقوق معنوی زن:

ها حقوق زنان بر شوهران خود داراي حقوقي هستند كه بخشي از آن
 باشند.معنوي و برخي دیگر حقوق مادي مي

 ها عبــــارتند از:حقوق معنوي آن

 معاشرت و رفتار مشروع -1
اند و شان به امانت گذاشته شدهد شوهراناند كه در نززنان موهبتي خدایي

ُحسن معاشرت و برخورد لفظي و عملي صحیح و محترمانه شوهر با او 
 اند:واجب است؛ زیرا خداوند متعال فرموده

ٓ أَن تَۡكَرُهواْ شَيۡ ﴿ ُ   ّٗ َوَعاِشُروُهنَّ بِٱۡلَمۡعُروِفِۚ فَإِن َكِرۡهتُُموُهنَّ فَعََسىَٰ ا َويَۡجعََل ٱَّللَّ

افِيِه خَ  ا َكثِيرّٗ  [19﴾ ]نساء: 19 ۡيرّٗ



 

 

ها را دوست با زنان به روشي پسندیده معاشرت كنید، اگر آن»ترجمه: 
داشتید )با آنان مدارا كنید( زیرا ممكن است از چیزي بدتان بیاید، اما نمي

 «خداوند خیر و بركت بسیاري را در آن قرار داده باشد

 اند:هفرمود صلی هللا علیه وسلمخدا چنین رسول هم

هیچ مردي نباید با همسرش دشمني كند و او را آزار دهد، اگر »ترجمه: 
یكي از اخالق او را نپسندد، ممكن است از اخالق دیگر او راضي 

 «.باشد
چنین رسول خدا صلی هللا علیه وسلم در مورد ُحسن رفتار با زنان هم

 اند:تأكید نموده و فرموده
شان بهتر باشد و بهترین شما كه اخالقتر است شان كاملمؤمناني ایمان»
 «هایي هستند كه با همسران خود بهترین رفتار را داشته باشندآن

 اند:چنین فرمودههم

هایي هستند كه با زن و فرزندان خود بهترین رفتار را بهترین شما آن»
 «.ام از همه شما بهترمداشته باشند و من براي خانواده

 مراجع آن تفصیال ذکرشد.متن احادیث فوق قبال با 
معاشرت و رفتار خوب این است كه: مرد رفتار با همسرش از بهترین 

وجه با گفتار و رفتار ترین كردار استفاده كند و به هیچكلمات و پسندیده
خود او را مورد اذیت و آزار قرار ندهد و به كرامت و شخصیت و 

او برخورد نكند و در  احترامي ننماید و با خشم و خشونت بامنزلت او بي
مورد مخارج زندگي او را در حد توان راضي نگاه دارد و از خسیسي و 
بخل پرهیز كند و در حضور او از زنان دیگر تعریف و تمجید ننماید. 

 فرماید:زیرا خداوند متعال مي

ِلَك فَقَۡد َظلَمَ ﴿ ا ل ِتَۡعتَدُواِْۚ َوَمن يَۡفعَۡل ذََٰ  [231ة: ﴾ ]بقر نَۡفَسهُ َواَل تُۡمِسُكوُهنَّ ِضَرارّٗ

ها را نگاه ندارید و هركس تنها به خاطر اذیت و آزارشان آن»ترجمه: 
 «.چنین كند به راستي به خویشتن ستم كرده است



 

ُحسن رفتار و معاشرت مطلوب هنگامي كه مرد داراي چند همسر باشد، 
بیشتر مورد تأكید قرار گرفته است. در مسائل مادي و معاشرت باید 

تر نیز گفته شد تك چنان كه پیشلت و دادگري را مراعات نماید و همعدا
همسري اساس و محور تشكیل خانواده است و خداوند متعال مردان را به 
اكتفا به یك همسر ـ زماني كه نگران عدم مراعات عدالت باشند ـ دستور 

 فرموده است:

﴿ ً ِحدَة  [.3ء: ﴾ ]نسافَإِۡن ِخۡفتُۡم أاَلَّ تَۡعِدلُواْ فََوَٰ

اگر نگران آن بودید که نتوانید به عدالت رفتار کنید، به یک »ترجمه: 
 «.همسر اکتفا کنید

عدالتی که مرد موظف به مراعات آن است، رعایت عدالت مادی و 
ها را بر دیگری در هاست و نباید یکی از آنمعنوی در حد توان میان آن

ا تمایلی قلبی و غذا و لباس و مسکن و معاشرت، ترجیح بدهد و تنه
 غیرارادی است که مانعی ندارد.

ها را به چنانچه مردی دارای دو همسر است و قصد دارد یکی از آن
کشی نماید و ها قرعههمراه خود به سفری ببرد، باید صادقانه میان آن

رسول خدا صلی هللا علیه وسلم  به هنگام به همراه بردن یکی از 
 داد.ا انجام میهمسران خود ابتدا همین کار ر

تر نیز گفته که پیش اما مساوات در عشق و محبت و تمایل قلبی ـ همچنان
شد ـ چون خارج از اراده و توان انسان است ـ به شرطی که در اخالق و 
رفتار وعمل به زیان دیگری تمام نشود ـ مانعی ندارد؛ زیرا خداوند 

 فرماید:متعال می
ِدلُواْ بَۡيَن ٱلن َِسآِء َولَۡو َحَرۡصتُۡمَّۖ فاََل تَِميلُواْ ُكلَّ ٱۡلَمۡيِل َولَن تَۡستَِطيعُٓواْ أَن تَعۡ ﴿

ا ِحيمّٗ ا رَّ َ َكاَن َغفُورّٗ َّقُواْ فَإِنَّ ٱَّللَّ  َوإِن تُۡصِلُحواْ َوتَت
]نساء:  فَتَذَُروَها َكٱۡلُمعَلَّقَِةِۚ

129] 
 توانید )از نظر محبت قلبی( میان زنان دادگری )کامل( راشما نمی»

رعایت کنید. هرچند همه کوشش و توان خود را به کار بگیرید. ولی )از 
زنی که میانه خوبی با او ندارید( به طور کلی دوری نکنید و او را 
سرگردان و بالتکلیف ننماید. اگر میان خود صفا و صمیمیت را زنده 



 

 

نمایید و پرهیزکاری را پیشه کنید ، خداوند به راستی بخشاینده و مهربان 
 «.است

در دوست داشتن است « عدالت»عدالتی را که انجام آن غیرممکن است 
که انسان مکلف به مراعات آن نیست؛ زیرا حضرت عایشه رضی هللا 

 اند:هتعالی عنها روایت نموده که رسول خدا صلی هللا علیه وسلم  فرمود
( ِ يَْقِسُم فَيَعِْدُل َويَقُوُل  -مصلى هللا عليه وسل -َعْن َعائَِشةَ قَالَْت َكاَن َرُسوُل َّللاَّ

 96(يَْعنِى اْلقَْلبَ . «اللَُّهمَّ َهذَا قَْسِمى فِيَما أَْمِلُك فاَلَ تَلُْمنِى فِيَما تَْمِلُك َوالَ أَْمِلُك  »

آید و در ترجمه: )پروردگارا این عدالتی است که از دست من برمی
 قرار َمِده(.توانم" عدالت کنم" مرا مورد مالمت مورد آنچه که نمی

ها اما مراعات عدالت در معاشرت و ماندن شبانه در خانه هر یک از آن
 ـ هرچند سالمند و بیمار هم باشد ـ واجب است. و اساس تقسیم زمان

ها با ماندن در شب است و روز، تابعی از آن است. اما اگر یکی از آن
وجه میل و رضایت خود حق خود را به دیگری بخشید، مسئولیتی مت

تر روایتی را نقل کردیم که حضرت عایشه شوهر نیست ؛ زیرا پیش
 فرموده است: 

هنگامی که بیماری رسول خدا صلی هللا علیه وسلم  شدت »ترجمه: 
گرفت، از همسرانش اجازه خواست که در منزل من باشد و من از او 

 «پذیرایی کنم و آنان نیز به او این اجازه را دادند
شان حرام است ؛ زیرا دم مراعات حق مادی و معنویستم به زنان و ع

 اند:فرموده صلی هللا علیه وسلمخدا رسول 
َمْن َكانَْت لَهُ  »قَاَل  -صلى هللا عليه وسلم -َعْن أَبِى ُهَرْيَرةَ عَِن النَّبِى ِ  )

 97( لٌ اْمَرأَتَاِن فََماَل إِلَى إِْحدَاُهَما َجاَء يَْوَم اْلِقيَاَمِة َوِشقُّهُ َمائِ 
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 هرکس دارای دو همسر باشد و یکی را بر دیگری ترجیح دهد،»ترجمه: 
شود ، یک طرف بدن او فلج و افتاده روز قیامت وقتی که برانگیخته می

 «است
دراین حدیث به وضاحت برای انانی که در میان همسران شان عدالت 

 رارعایت نمیکنند هشدار سختی است.

 محافظت از کرامت زن: -2
نمایند و گی خانوادگی زن و مرد شخصیت یکدیگر را کامل میدر زند

ها را حفظ نماید یا آن را هر چیزی که کرامت و شخصیت یکی از آن
 وی دیگری تأثیر مستقیم دارد. ردار بکند، بر خدشه
جایی که مرد نسبت به زن معموالً از توانایی جسمی و ارادی از آن

حرمت و کرامت زن و شریک بیشتری برخوردار است، الزم است از 
زندگی خویش پاسداری کند و با هر چیزی که ممکن است موجب زیان و 

 آزار به منزلت خانواده شود، مقابله نماید.

 ای فطری و طبیعی است. غیرت مرد نسبت به همسر خود پدیده
 مصلی هللا علیه وسلخدا روزی سعد بن عباده رضی هللا عنه از رسول 

 پرسید:
ُمِغيَرةِ، قَاَل َسْعدُ ْبُن ُعبَادَةَ: لَْو َرأَْيُت َرُجاًل َمَع اْمَرأَتِي لََضَرْبتُهُ َعِن ال )

أَتَْعَجبُوَن ِمْن َغْيَرةِ »بِالسَّْيِف َغْيَر ُمْصفَحٍ، فَقَاَل النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم: 

ُ أَْغيَُر ِمن ِ   98( يَسْعٍد أَلَنَا أَْغيَُر ِمْنهُ، َوَّللاَّ
م مشیرترجمه:  اگر مردی را همراه با همسرم ببینم اجازه دارم با نوک ش

شکم او را پاره نمایم؟ رسول خدا صلی هللا علیه وسلم  خطاب به 
 اطرافیان فرمود: 

ممکن است از غیرت سعد در شگفت شده باشید، اما من )به خاطر 
بیشتر  ها قائل است( از اواحترامی که خداوند برای حرمت انسان

حساسیت دارم؛ زیرا خداوند اعمال زشت پنهان و آشکار را حرام 
 «گردانیده است
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وده دربابت مفاد حدیث وسوء استفاده که تعدادمردم جاهل ازین حدیث نم
 اند درقتل ناموسی شرح می گردد.

اما متأسفانه امروز دیده می شود: بسیاری ازمردمان خصوصا 
ای یان انسان و حیوان پدیدهـ که در مهای مرد و زن این غیرت هنرپیشه

غیرتی شود و در واقع  این بیفطری است ـ درایشان کمتر مشاهده می
 ید.جرم و جنایتی است که آنان مجازاتش را در دنیا و آخرت خواهند چش

 رسول خدا صلی هللا علیه وسلم درین باره فرموده است:
صلى هللا عليه  -قَاَل َرُسوُل هللاِ  قَاَل: -رضي هللا عنهما  -َعْن اْبِن ُعَمَر )

إِلَْيِهْم  -عز وجل  -: )" ثاََلثَةٌ اَل يَدُْخلُوَن اْلَجنَّةَ ]أَبَدًا[ واَل يَْنُظُر هللاُ -وسلم 

َجاِل , َوالدَّيُّ  لَةُ , اْلُمتََشب َِهةُ بِالر ِ وُث( يَْوَم اْلِقيَاَمِة: اْلعَاقُّ ِلَواِلدَْيِه، َواْلَمْرأَةُ اْلُمتََرج ِ

ا ُمدِْمُن اْلَخْمِر فَقَدْ  وفي رواية: )َوُمدِْمُن اْلَخْمِر " , فَقَالُوا: يَا َرُسوَل هللاِ، أَمَّ

 99(َعَرْفنَاهُ، فََما الدَّيُّوُث؟ , قَاَل: " الَِّذي اَل يُبَاِلي َمْن دََخَل َعلَى أَْهِلهِ 

گاه ا هیچابن عمر روایت میکند که پیامبر خدا گفت: سه نفر ر»ترجمه:  
را  به بهشت راه نخواهند داد: مردی که بدکاری زن خود را ببیند و آن
کل شتحمل کند یا او را به آن کار تشویق نماید، زنانی که خود را به 

خدمت رسول خدا گفته «. ایآورند و شرابخواران حرفهمردان در می
ا یست. امدانیم شرابخوار چشد: یا رسول هللا صلی هللا علیه وسلم ما می

مد آدم "دیوث" چگونه آدمی است؟ فرمود: مردانی هستند که به رفت و آ
 «دهندناروای مردان دیگر بر همسرش اهمیت نمی

مرد موظف است به زن خود احترام بگذارد و از هرگونه گفتار و 
شود پرهیز نماید ؛ زیرا زنان هم کرداری که موجب ناراحتی او می

ها اند و نباید همچون برده و خدمتکار با آنمتهایی با حرمت و کراانسان
 ها نگاه بشود. های جنسی به آنبرخورد شود ویا تنها با نگاه لذت

حرمتی و توهین و های نااهل و ناآگاهند که با زنان، با بیو این آدم
 کنند؛ زیرا خداوند متعال فرموده است:استهزاء برخورد می

ۡمنَا بَنِٓي ءَ ﴿  [.70﴾ ]اإلسراء: ادَمَ َولَقَۡد َكرَّ

 «.ایمما فرزندان آدم را محترم و گرامی گردانیده»ترجمه: 
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واین کرامتی که قرآن کریم تذکرداده است شامل مرد وزن است،بناء 
 احترام نمودن زن مثل مرد ضروری ومؤکد است.

 :  برآورده نمودن نیاز همسر:3
 تعالى: قال هللاهللا)جل جالله( دروصف مردان نیک ،می فرماید:} 

( إاِلَّ َعلَى أَْزَواِجِهْم أَْو َما َملََكْت أَْيَمانُُهْم 5}َوالَِّذيَن ُهْم ِلفُُروِجِهْم َحافُِظوَن )

{  ( فََمِن اْبتَغَى َوَراَء ذَِلَك فَأُولَئَِك هُُم اْلعَادُونَ 6فَإِنَُّهْم َغْيُر َملُوِميَن )
 [7 - 5]مؤمنون:

ً ازین آیات فه میده می شود ومفسرین آن را ذکرمی مطلبی که واضحا
نماینداین است که: بازن خود مراوده نموده ،همبستری کند و زن را به 
سبب همبستری واکمال غریزه جنسی اش ، ازوسوسه و فکر وقوع 
درکارحرام بی نیازگرداند،زیرا زن مثل مرد دارای شهوت وغریزه 

باشوهراست جنسی است،واگراین غریزه از طریق مشروع که همبستری 
تکمیل نه گردد ، زمینه ی وقوع درفعل حرام ووسوسه آن زیاد وجود 
دارد،بناًء مکلفیت مرد است که این وظیفه خودرا به وجه احسن انجام 

 داده وزمینه ی فسادراازمیان بردارد.
مرد روابط خانوادگی را براساس مصلحت و منفعت مشترک قرار 

أمین و تکمیل غریزه جنسی دارد و دهد، زن نیز همچون مرد نیاز به تمی
مرد الزم است در جهت برآورده نمودن و کامل گردانیدن نیازش، تنها 
در فکر خود نباشد و به او هم توجه کند، تا زمینه توجهش را به دیگران 
از میان بردارد و در واقع پیشگیری از مشکل بسیار بهتر از پرداختن به 

 حل آن است.
است که در سنت رسول خدا صلی هللا علیه وسلم   این حق زنان حقی ثابت

 مورد تأکید قرار گرفته است.
از عبدهللا بن عمرو روایت شده که رسول خدا صلی هللا علیه وسلم  

 فرموده است:
ْوَم  ) عن َعْبدَ هللاِ ْبَن عَْمٍرو َرِضَي هللاُ َعْنُهَما بَلََغ النَّبِيَّ ? أَن ِي أَْسُردُ الصَّ

ا لَِقيتُهُ فَقَاَل أَلَْم أُْخبَْر أَنََّك تَُصوُم َواَل تُْفِطُر َوأَُصل ِي ا ا أَْرَسَل إِلَيَّ َوإِمَّ للَّْيَل فَإِمَّ

َوتَُصل ِي )َوتَُصل ِي َواَل تَنَاُم( فَُصْم َوأَْفِطْر َوقُْم َونَْم فَإِنَّ ِلعَْينَِك )ِلعَْينَْيَك( َعلَْيَك 



 

 

َعلَى ذَِلَك( قَاَل -َك َعلَْيَك َحظًّا قَاَل إِن ِي أَلَْقَوى ِلذَِلَك )ذَِلكَ َحظًّا َوإِنَّ ِلنَْفِسَك َوأَْهلِ 

فَُصْم ِصيَاَم دَاُودَ َعلَْيِه السَّاَلم قَاَل َوَكْيَف قَاَل كَاَن يَُصوُم يَْوًما َويُْفِطُر يَْوًما 

 100(َواَل يَِفرُّ إِذَا اَلقَى

از از اوقات شب را به نم وزه و بسیاریرام همه روزها را )عبدهللا شنیده
  پردازی؟ گفتم: بلی صحیح است یا رسول هللا صلی هللا علیه وسلمشب می

 ! او فرمود این کار را مکن! گاهی برخی از روزها را روزه بگیر و
ها را برخی از روزها را از گرفتن روزه خودداری کن! و برخی از شب

را جسم و چشمان و احت کن. زیهایی دیگر را استرنماز بخوان و شب
همسرت هر کدام حق و حقوقی برعهده تو دارند و حق هر یک را به 

 خوبی ادا کن! 
ن مانارسول خدا صلی هللا علیه وسلم  از این طریق خواستند که توجه مسل

ن را به مسئولیت خود در برابر تأمین نیازهای طبیعی خود و همسر شا
 جلب نمایند.

ار زناشویی به عنوان نوعی عبادت به شمتا جایی که قیام به مسئولیت 
شود. زیرا رسول خدا آید و در مقابل آن اجر و پاداش نصیب او میمی

 صلی هللا علیه وسلم  فرموده است:
)عن ابی ذر رضی هللا تعالی عنه قال قال رسول هللا صلی هللا علیه وسلم 

كون له وفي بضع أحدكم صدقة قالوا یا رسول هللا أیأتي أحدنا شهوته وی
فیها أجر قال أرأیتم لو وضعها في حرام أكان علیه فیها وزر فكذلك إذا 

   101وضعها في الحالل كان له أجرا(
ترجمه: همبستری شما با همسران خود احسان و صدقه است. خدمت 

مین ر تأایشان گفته شد: یا رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  ما که به خاط
شویم، پاداش أُخروی هم بستر مین هممانیاز طبیعی خود با همسران

م حرا خواهیم داشت؟! رسول خدا صلی هللا علیه وسلم  فرمود: اگر از راه
گرفتید؟ و ادای دادید، مگر مورد مجازات قرار نمیاین کار را انجام می

 این مسئولیت از طریق حالل و روا هم دارای اجر و پاداش است(.
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 تدل و میانه ـ با توجه به قضاوتقیام به این مسئولیت به روشی مع
حضرت عمر رضی هللا عنه  درنزاع که میان یک زن وشوهر آن واقع 

 گردید:هر چهار شبانه روز یک بار است.
قَاَل: تَْزُعُم أَنَّهُ لَْيَس لََها ِمْن َزْوِجَها نَِصيٌب. قَاَل:  «َما تَقُوُل؟»فَقَاَل ُعَمُر: )

ُ ِمَن الن َِساِء  « بَْينَُهَمافَإِذَا فَِهْمَت ذَِلَك فَاْقِض » قَاَل: يَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن أََحلَّ َّللاَّ

َمثْنَى َوثاَُلَث َوُربَاَع فَلََها ِمْن ُكل ِ أَْربَعَِة أَيَّاٍم يَْوٌم يُْفِطُر، َويُِقيُم ِعْندََها، َوِمْن كُل ِ 

 102(أَْربَعِ لَيَاٍل لَْيلَةٌ يَبِيُت ِعْندََها

مند بود ضور حضرت عمر مراجعه نموده و از شوهرش گلهخانمی به ح 
ه و پس از فراخوانی شوهرش این مسئولیتش را به او یادآوری نمود، ک

 بعداً تمامی ماجرا بیان خواهد شد.

ه گوید: هرگاه مرد عذری قابل قبول نداشته باشد، اقدام بابن قدامه می
 همبستری با همسرش بر او واجب است. 

 ز همین رأی را دارد.امام مالک نی
کرد، حضرت عمر زمانی که میان زن و شوهری داوری می» 

خواهی حق او اگر می، این خانم بر تو حق و حقوقی دارد »فرمود: می
را مراعات کنی و عدالت را رعایت نمایی، هر چهار روز یک بار با او 

 . 103همبستری کن و از مشکالت و ناراحتی او پیشگری بنما(

 بال باذکرمرجع بیان شد.متن اثرق

 حفظ اسرار زناشویی: -/4
یکی از حقوقی که زن بر دوش همسر خود دارد آن است که در مورد 

یرا ز؛یزی را برای دیگران بازگو ننمایدها چمسایل خصوصی میان آن
 امام مسلم از ابوسعید خدری نقل نموده است که:

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه وَ ) ِ يَْوَم اْلِقيَاَمِة »َسلََّم: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ إِنَّ أَْعَظَم اأْلََمانَِة ِعْندَ َّللاَّ

َها ُجُل يُْفِضي ِإلَى اْمَرأَتِِه، َوتُْفِضي ِإلَْيِه، ثُمَّ يُْفِشي ِسرَّ  104(الرَّ
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 فرموده است:  صلی هللا علیه وسلمخدا رسول 
 مردانی است که با همسران خود بدترین جایگاه روز قیامت متعلق به

شوند و سپس اسرار همبستری را برای دیگران بازگو بستر میهم
 نمایند.می

 رویی: گشاده -5
رو باشد و به خاطر اخالق و گشادهالزم است مرد با همسر خود خوش 

رضایتش با او به شوخی و سرگرمی بپردازد و او را متوجه بنماید که از 
 دارد.صمیم قلب دوستش می

ان زوجین نه تنها امر مشروع است؛ بلکه ابراز صمیمت ودوستی می
براساس تحقیقات روانشناختی نیز در تقویت مناسبات وزندگی سعادتمند 

 میان آنها تاثیر به سزا دارد.
 

 پوشی:چشم -7
مرد نباید از همه حرکات و کردار و گفتار همسرش ـ به ویژه در  

حضور دیگران ـ خرده بگیرد و بهتر آن است که از بسیاری از 
پوشی نماید و در صورت لزوم در خلوت او را تباهات او چشماش

 نصیحت کند .
چشم پوشی از اشتباهات ، طرفین را به احترام متقابل وارجگذاری به 
بزرگ منشی وسخاوِت کردار طرف مقابل وا می دارد. دقیقاً چشم پوشی 
در حّدی که باعث اشتباه بزرگ ونابخشودنی نشود، در تقویت روابط 

 ات تاثیر مستقیم دارد.ومناسب

 مشوره نمودن: -7

سنت است كه مرد در امور زندگي با همسر خویش مشورت نماید و در 
را سرمشق خویش قرار دهد.  صلی هللا علیه وسلمخدا این مورد رسول 

فرمود؛ زیرا خداوند او مدام با اصحاب و همسران خود مشورت مي
 متعال به او دستور داده بود كه:

 [.159﴾ ]آل عمران: ُهۡم فِي ٱأۡلَۡمرِ َوَشاِوۡر ﴿



 

 «. در امور با آنان مشورت كن»

 فرموده است:جل جالله و در مورد صفات اهل ایمان خداوند 

 [.38]الشوری:  (َوأَۡمُرُهۡم ُشوَرىَٰ بَۡينَُهمۡ )

 «. نمایندا با مشورت حل و فصل ميها امورشان رآن»

دهد حت به زنان دستور ميسنت رسول خدا صلی هللا علیه وسلم  به صرا
سد، كه در راستاي انتظام امور خانواده، تحقق مصالح، جلوگیري از مفا

شان اطاعت نمایند واجروثواب و زیان از همسران تأمین خیر و دفع شرّ 
 فرماید:مي صلی هللا علیه وسلمخدا اخروی را کسب نمایند. رسول 

اه رمضان را روزه اش را بخواند و م)هرگاه خانمي نمازهاي روزانه
بگیرد و ناموس خویش را حفظ نماید و از شوهرش اطاعت كند، قطعاً به 

 105رود(.بهشت مي

 را نقل نموده است که:  یدرکتاب حقوق زن ازنظر اسالم: روایت

فت ر اسما، دختر یزیدبن سکن انصاری، نزد پیامبر صلی هللا علیه وسلم 
 اند. ی منأه همرجماعتی از زنان هستم کو گفت: من فرستاده 

مان خداوند تو را برای مردان و زنان مبعوث نموده است و ما به تو ای
نشین و آوردیم و از تو تبعیت نمودیم. ما گروه زنان، محدود و پرده

در ؛ ها و محل شهوت مردان و حامل فرزندانشان هستیم اساس خانه
ه برتری که مردان به شرکت در اجتماعات و حضور در تشییع جنازحالی

اند و زمانی که به جهاد بروند، اموالشان را محافظت و داده شده
هللا! آیا ما در اجر آنها شریک دهیم. یا رسولفرزندانشان را پرورش می

 خواهیم بود؟

                                                             
نقل ،حديث فوق را به حواله:"بزار" ومسند احمد و طبراني:1/136اده:وهبة الزحيلی:فقه خوانو-105

 نموده است.



 

 

نمود و  رضی هللا عنهم پیامبر صلی هللا علیه وسلم  رو به اصحاب
 فرمود: 

اید؟ گفتند: نه، یا نش شنیدهزن درباره دی ای بهتر از پرسش اینآیا گفته
و ترأی رد و به زنانی که همـَ د: ای اسما! برگهللا! پس پیامبر فرمورسول

هستند، بگو که خوب شوهرداری کردن و جلب رضایت و تبعیت از او 
 .کندبا همه مسایلی که گفتی، برابری می

ی، پس اسما در حالی که به سبب گفته پیامبر صلی هللا علیه وسلم با شاد 
 106گفت به سوی آن زنان برگشت(داد و تکبیر میهلهله سر می

 فرماید:و در حدیث دیگر مي
أيما امرأة ماتت ؛ عن أم سلمة قالت : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم )

 107(وزوجها عنها راض دخلت الجنة
هرگاه مرگ به سراغ زني بیاید و شوهرش از او راضي بوده باشد، »

 «.ودشيوارد بهشت م

، حكمت و و با كرامت كه عقلعاقل، اندیشمند، با شرافت  یزنانمعموالً 
شان برتري دارد، در امور نگري و ناآگاهيسطحي شان بر ناداني،فرهنگ

 مشروع و صحیح و به خاطر حفظ نظم و اداره خانواده و مصلحت آن از
كنند نمایند و فرزندان خود را به خوبي تربیت میشوهران خود اطاعت مي

 گردند.و به رضایت خداوند و جنت او نائل مي

ا در خود ر، نماید زني كه بدون عذر و دلیل از شوهرش اطاعت نمي
 دهد. معرض خشم و نفرین خداوند قرار مي

 فرماید:رسول خدا صلی هللا علیه وسلم  مي
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 ریتبسترش فرا بخواند )و زن بدون معذهرگاه مردي زن خود را به »
اطاعت ننماید و مرد از او خشمگین شود، تا صبح كه  ( او راشرعی

 حدیث قبال شرح گردید است.متن (.كنندشود مالئك او را نفرین ميمي

 ذکر آن توضیح بیشتره دربابت مشوره بازنان وموضوعات مربوط ب
 خواهد شد .

 حقوق مشترک زن و شوهر
 شریعتدربه دلیل خطاب عمومی آیات و احادیث، اصل مورد پذیرش 

مساوات میان زن و مرد در احکام شرعی است؛ زیرا مکلف  ی،اسالم
بودن به احکام شرعی به شرایطی مانند: عقل و بلوغ بستگی دارد که در 

 ها )زن و مرد( وجود دارند.هر دوی آن

بر این اساس، بالفاصله پس از جاری شدن عقد ازدواج  حقوق مشترک 
ها سازد به هر یک از آنمی که ثمره ازدواج است و مقاصد آن را محقق

گیرد ،دانستن آن الزمی است. واین حقوق براساس اصل تعلق می
مساوات مادی و معنوی که مورد تأکید شریعت است، میان زنان و 

شود، دررابطه همین حقوق مشترک است که خداوند  مردان نافذ می
 [228ة: ]البقر ﴾َمۡعُروفِ َولَُهنَّ ِمۡثُل ٱلَِّذي َعلَۡيِهنَّ بِٱلۡ فرماید:﴿متعال می

به همان میزان که زنان مسئولیت دارند، دارای حقوقی هم »ترجمه: 
 «. هستند

زنان با مردان همسان »آمده است که: -قبال ذکرگردید –و در حدیثی که 
 «.و شریکند

قرار  دشرح نمودنعظام  که فقهاءآنگونه حقوق مشترک میان زن وشوهر
 ذیل است:



 

 

 :حق عمل زناشویی -1
به  مندی و تمتع از یکدیگر را با توجههر یک از زن و شوهر حق بهره

ه اناهوانعی مانند: بیماری یا عادت مکه منیازهای بشری دارند، مگر این
 وجود داشته باشد.

 اقدام به عمل زناشویی از نظر شرعی و اخالقی در راستای حفظ حرمت
ه م به نزدیکی بو عفت همسر در حد توان بر مرد الزم است. اما اقدا

همسر از طریق نامشروع و لواط از گناهان کبیره است؛ زیرا رسول 
 فرماید:می صلی هللا علیه وسلمخدا 

( ِ َمْلعُوٌن َمْن  » -صلى هللا عليه وسلم -َعْن أَبِى ُهَرْيَرةَ قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاَّ

 .108( أَتَى اْمَرأَتَهُ فِى دُبُِرَها
 

 «.با همسر خود نزدیکی نماید، ملعون است هرکس از راه غیرطبیعی»

 فرماید:اما این آیه که می

 [.223ة: البقر] ( مۡ ۡئتُ لَُّكۡم فَۡأتُواْ َحۡرثَُكۡم أَنَّىَٰ شِ  ُُ نَِسآُؤُكۡم َحۡرث)

باشند، پس از هر شما می ویا کشتزار زنان شما محل بذرافشانی»ترجمه:
 «. حل کشت( شویدخواهید وارد آن )مگونه که می

خواهید از طریق ست که به هر حالت و روشی که خود میابه این معنا
شود، به عمل محلی که نطفه در آن منعقد میازمشروع و طبیعی و
 زناشویی اقدام نمایید.

انه اقدام به عمل زناشویی با همسر حرام لت عادت ماهچنین درحاهم
 فرماید:است. در این مورد خداوند متعال می

 [.222ة: ]البقر﴾ ُهَوأَذى فَٱۡعتَِزلُواْٱلن َِسآَءفِي ٱۡلَمِحيِض  َعِن ٱۡلَمِحيِضَّۖ قُلۡ  كَ لُونَ   َويَسۡ ﴿
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کنند: بگو: در مورد )آمیزش با زنان به هنگام( حیض از تو سئوال می»
آن کار باعث ضرر )و بیماری( است. پس در حالت قاعدگی از 

 «. )همبستری با( زنان پرهیز کنید

من أتى حائضا أو امرأة  اند:)فرموده صلی هللا علیه وسلم خداچنین رسول هم

 109( في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل هللا على محمد

هرکس با زن قاعده و یا از طریق نامشروع با وی همبستر »ترجمه:
ه و حرف او را تصدیق نماید، ب شود، یا به کاهن و منجم مراجعه کند

 «.د نازل گردیده کافر شده استچه که بر محمآن

بازی و تجاوز به حیوانات نیز حرام و جنسالزم به یادآوری است که هم
 اند:نامشروع هستند. رسول خدا صلی هللا علیه وسلم  فرموده

 عن ابن عباس أن رسول هللا صلى هللا علیه و سلم قال  :  )
 (  ل بهمن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعو) 

 110قال الشیخ األلباني : صحیح

دهد فاعل و هرکس را دیدید که عمل قوم لوط را انجام می»ترجمه: 
 « مفعول را به قتل برسانید.

 این احادیث داللت دارندکه عمل قوم لوط واستعمال شهوت درغیر
مسیرصحیح آن که ازدواج است،برابراست که این عمل همراه حیوانات 

 ن،حرام وناجایز است.صورت گیرد ویاانسا

وبه زن نیزالزم است که، درصورت تمایل ودرخواست شوهربه هم 
شوهررابه یت ، تعلل نه ورزیده ورضا«قُبُل»از راه مشروع  بستری

 دست آورد که موضوع قبال شرح گردید. 
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الزم به یادآوری است، چنانچه مرد از عهده مسئولیت خود در رابطه با 
حکمه متواند از طریق برنیاید همسر او میعمل زناشویی به هر دلیل 

 شرعی و دادگاه تقاضای جدایی بنماید.

این اقدام همسر نه تنها خالف شریعت اسالمی نیست؛ بلکه شریعت 
اسالمی درچنین مواردی که سهل انگاری زن باعث  تلف شدن عمر 

 وجوانی اش میشود، تأکید ُجّدی می نماید.

 :اثبات نسب فرزندان -2
سب حق دو طرفه والدین و فرزندان است ـ هرچند در ظاهر به اثبات ن

شوند ـ اما در واقع فرزندان ثمره درخت زندگی مرد و پدر نسبت داده می
های خداوند نسبت به بندگانش به شمار زن و نعمتی بزرگ از نعمت

روند. و از طرف دیگر اثبات نسب در جهت سرپرستی و نگهداری می
 هاست. سرگردانی آن کودکان و جلوگیری از

 فرماید:خداوند متعال می

ۗا َوَكاَن َربَُّك قَِدير﴿ ا َوِصۡهرّٗ ا فََجعَلَهُۥ نََسبّٗ ﴾ َوُهَو ٱلَِّذي َخلََق ِمَن ٱۡلَمآِء بََشرّٗ

 [54]الفرقان:

ها را آفریده است و او را خداست که از آب )منی( انسان»ترجمه: 
اده است و پروردگار تو )دارای خویشاوندی( نسبی و دامادی قرار د

 «. همواره توانا بوده و هست

نسب پاک مایه افتخار فرزندان است و آنان در جهت محافظت از منزلت 
نمایند و هرگونه توهین و برخورد و کرامت والدین خویش تالش می

آورند ـ از سوی دیگر نادرستی را به آنان توهین به خود به شمار می
ها حرام و نامشروع است. خود و انکار نسب آناعالم برائت از فرزندان 

ای که نامی از پدر و مادر او برده نشود ـ چنین فرزندخواندگی به گونههم
زیرا هر انسانی باید به پدر و ؛  خاطر حفظ حق و عدالت ـ حرام استبه 



 

مادر و خویشاوندان خود نسبت داده شود، در این مورد خداوند متعال 
 فرماید:می

ِ ٱۡدُعو﴿  [.5: زاب﴾ ]األحُهۡم أِلٓبَآئِِهۡم هَُو أَۡقَسُط ِعندَ ٱَّللَّ

ها را به نام پدران خود بخوانید، این کار نزد خداوند آن»ترجمه: 
 «. تر است منصفانه

در این رابطه احادیث بسیاری نیز روایت شده است که به چند مورد 
 نماییم.ها اشاره میآن

ِ َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍك قَا)  »يَقُوُل  -صلى هللا عليه وسلم -َل َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ
ِ اْلُمتَتَابِعَةُ إِلَى  َمِن ادََّعى إِلَى َغْيِر أَبِيِه أَِو اْنتََمى إِلَى َغْيِر َمَواِليِه فَعَلَْيِه لَْعنَةُ َّللاَّ

 111(يَْوِم اْلِقيَاَمةِ 
 :میگوید رضی هللا تعالی عنهانس »

یر ام غ علیه وسلم  شنیدم که فرمود "هرکس را به نازرسول هللا صلی هللا
 .«پدر خود صدا بزنند و او به آن آگاه باشد، بهشت بر او حرام است

َمِن ادََّعى إِلَى قال: -قال سمعت رسول هللا -ضر-وقاص یعن سعدبن اب)

 112( َغْيِر أَبِيِه َوُهَو يَْعلَُم فَاْلَجنَّةُ َعلَْيِه َحَرامٌ 

لی هللا صمیگوید،رسول هللا  -ی هللا عنهضر -وقاص سعدبن ابیترجمه: 
علیه وسلم را شنیدم که فرمود هرکس به جز پدر خود به کسی دیگر 

 نسبت داده شود، لعنت و نفرین خداوند تا روز قیامت بر او باد.

داند متعلق به شوهرش نیست چنین حرام است زنی کودکی را که میهم
 صلی هللا علیه وسلمخدا ه که رسول به او نسبت بدهد، زیرا روایت شد

 فرموده است:
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( ِ يَقُوُل: أَيَُّما  -صلى هللا عليه وسلم -َعْن أَبِى ُهَرْيَرةَ أَنَّهُ َسِمَع َرُسوَل َّللاَّ

 ُ ِ فِى َشْىٍء َولَْن يُدِْخلََها َّللاَّ اْمَرأَةٍ أَدَْخلَْت َعلَى قَْوٍم َمْن لَْيَس ِمْنُهْم فَلَْيَسْت ِمَن َّللاَّ

ُ ِمْنهُ َوفََضَحهُ َعلَى  َجنَّتَهُ َوأَيَُّما َرُجٍل َجَحدَ َولَدَهُ َوُهَو يَْنُظُر إِلَْيِه اْحتََجَب َّللاَّ

ِليَن َواآلِخِرينَ   113( ُرُءوِس األَوَّ

ها نسبت ای نیست به آن)هر زنی کودکی را که متعلق به خانوادهترجمه: 
به  گاه او راباشد و هیچت خداوند نباید داشته دهد، هیچ طمعی به مرحم

برند، و هر مردی هم که نسب فرزند خود را انکار کند و خود بهشت نمی
دارد، و روز گوید: خداوند خود را از او پنهان میبداند که دروغ می

 قیامت در حضور همه مردم او را رسوا خواهد نمود(. 

 :ة حرمت مصاهر -3

نکاح به پدروپدرکالن ویا خسردامادی،زوجه به سبب  ةحْرَمت مصاهر
شوهر وبه اوالد شوهر،وبه اوالد اوالد شوهر وبه اوالد دختران 
شوهرحرام میگردد،وبه شوهرمادرزن منکوحه ومادرکالن ودختران 
 زوجه،ودختران پدرزوجه حرام میگردد،وبه شوهرحرام میگردد که میان

وزوجه وعمه زوجه ویاخاله زوجه درنکاح  زوجه وخواهر زوجه
 جمع نماید. راآنهاواحد

                                                             
 .2284،شماره حديث:1/158سنن دارمی:-2265،شماره حديث:2/246ابوداود:-113



 

 ارث بردن:   -4

هاست. زیرا زندگی ارث بردن متقابل زن و شوهر حق مشروع آن
نماید و هرگاه یکی از آنان زناشویی میان مرد و زن ایجاد قرابت می

برد. به شرطی که موانع ارث مانند: فوت کند، دیگری از او ارث می
 اختالف دین یا قتل عمد و امثال آن در میان نباشد. 

 اند:خداوند متعال فرموده
ا تَ ﴿ بُُع ِممَّ ُجُكۡم إِن لَّۡم يَُكن لَُّهنَّ َولَدِۚ فَإِن َكاَن لَُهنَّ َولَدفَلَُكُم ٱلرُّ َرۡكَنِۚ َولَُكۡم نِۡصُف َما تََرَك أَۡزَوَٰ

ا تََرۡكتُۡم إِن لَّ  بُُع ِممَّ فَإِن َكاَن لَُكۡم َُ ۡم يَُكن لَُّكۡم َوَلدِمۢن بَۡعِد َوِصيَّٖة يُوِصيَن بَِهآ أَۡو دَۡيٖنِۚ َولَُهنَّ ٱلرُّ

ۢن بَۡعِد َوِصيَّٖة تُوُصوَن بَِهآ أَۡو دَۡيٖنۗ َوإِن َكاَن َرُجل يُوَرُث َكلََٰ  ا تََرۡكتُمِۚ م ِ لَةً َولَد فَلَُهنَّ ٱلثُُّمُن ِممَّ

ۡنُهَما ٱلسُّدُُسِۚ فَإِ  ِحٖد م ِ ِلَك فَُهۡم ُشَرَكآُء فِي أَِو ٱۡمَرأَةَولَهُۥٓ أٌَخ أَۡو أُۡخت َفِلُكل ِ َوَٰ ن َكانُٓواْ أَۡكثََر ِمن ذََٰ

 [.12﴾ ]النساء: ٱلثُّلُِثِۚ ِمۢن بَۡعِد َوِصيَّٖة يُوَصىَٰ بَِهآ أَۡو دَۡينٍ 

نصف دارایی به جای مانده همسرانتان از آن شماست ـ اگر »ترجمه: 
 فرزندی )از شما یا شوهران قبلی و یا نوه و نوادگانی( نداشته باشند و

اگر فرزندی داشته باشد، سهم شما از اموال او یک چهارم است و سهم 
شما پس از انجام دادن وصیت و پرداخت بدهکاری اوست و همسران 

برند. اگر فرزندی )از آنان یا زنان شما یک چهارم دارایی شما را می
دیگر( نداشته باشید و اگر شما دارای فرزند )یا نوه و نوادگانی( بودید، 

اید یا ه همسرانتان یک هشتم است و پس از انجام وصیتی که کردهسهمی
 «. شود(ها داده میپرداخت بدهکاریتان )به آن

اما در رابطه با ایمان و عمل صالح و توانایی کسب فضایل دنیا و آخرت 
توانند با عمل گونه تفاوتی با مردان ندارند و حتی زنان میزنان هیچ

ها پیشی ردان رقابت نمایند و بلکه از آنصالح و عبادت بیشتر با م
چنین زنان بسیاری بوده و هستند که در دستیابی به مدارج بگیرند. هم

اند. خداوند در ارتباط با منزلت، علمی و منزلت اخالقی جلو افتاده
 فرماید:کرامت و حرمت مردان و زنان می



 

 

َّۖ بَۡعُضُكم فَٱۡستََجاَب لَُهۡم َربُُّهۡم أَن ِي اَلٓ أُِضيُع عَ ﴿ ن ذََكٍر أَۡو أُنثَىَٰ نُكم م ِ ِمٖل م ِ َمَل َعَٰ

ۢن بَۡعٖض   [.195]آل عمران:  ( م ِ

پروردگارشان دعای آنان را اجابت کرد )و فرمود که( من عمل هیچ »
صاحب عملی از شما را از مرد یا زن که همه از یکدیگرید، تباه 

 «. کنمنمی

مند نمودن زنان در دنیا و و در ارتباط با حفظ نتایج اعمال و سعادت
 فرماید:آخرت براساس عدل خویش می

 اَمۡن عَِمَل َصَٰ ﴿
َّۖ ةّٗ َطي ِبَةّٗ ن ذََكٍر أَۡو أُنثَىَٰ َوُهَو ُمۡؤِمن فَلَنُۡحيِيَنَّهُۥ َحيَوَٰ ا م ِ ِلحّٗ

 [97]النحل:  ﴾97 َولَنَۡجِزيَنَُّهۡم أَۡجَرُهم بِأَۡحَسِن َما َكانُواْ يَۡعَملُونَ 

مرد و چه زن کار شایسته انجام دهد و مؤمن باشد هرکس چه »ترجمه:
بخشیم و در )آن )در این دنیا( زندگی پاکیزه و خویشاوندی را به او می

 «. ها را براساس بهترین کارهایشان خواهیم داددنیا( پاداش آن

خواهران مسلمان به خوبی متوجه باشند که: شریعت  اسالم ، تاالزم است 
دار ـ نه  براساس حق و عدالت و مساوات ریشهراهکار خداوند است، و 

و آنان  ها را مشخص نموده استمحتوا ـ حقوق آنادعایی و سطحی و بی
« حجر»و بر او شماردرا دارای اهلیت مالکیت و استقالل شخصیت می

 دارد.نهد و از تصرف در امور خویش باز نمینمی

آورد و .. به دست میمال و ثروتی را که از راه مهریه و ارث و کار و .
او را مکلف به تأمین مخارج  در عین حال،شمارد، وحق خاص او می

 زندگی خانواده ننموده است. 

خواهران اهل ایمان و آگاه باید مراقب باشند که فریب ادعاهای توخالی و 
گین آنخورندوگوش به تبلیغات زهردشمنان اسالم را یهای فریبنده سراب

که غرب را مجامع سیکوالر وضددینی  گی به سبک ایشان نه نهند و زند
توهینی به حرمت و کرامت در تضادباارزش های دینی قرار دارد 

 شخصیت خویش به شمار بیاورند. 



 

سبک و روشی که سرانجامی به جز فروپاشی ارکان خانواده را در پی 
ها را از منزل پرست آندارو شهوت  های پولپس از آنکه آدمندارد و 

 ن ذلت ویدند، شوهر و فرزندان و خانواده باید تاوان سنگیکشن بیرو
ر او نیز حیران و سرگردان در محیطی بدت ؛هتک حرمت او را بپردازند

 از جنگل و در میان درندگان زندگی نماید.

جاست که خانواده و فرزندان به خاطر عدم وجود زنان خدمتکار این
های  بزرگی چار خسارت مسلمان و غیرمسلمان در کانون خانواده د

شوند و به علت عدم برخورداری زنان  از تربیت درست، اندیشه و می
 114گردند. روند و تباه میشان به بیراهه میاخالق

 نیکو:رفتار حق معاشره حسنه و  -8

 این؛بنابرشود متمایزمیاز حیوان  استثنایی اساس ویژگي هایيه انسان ب
 را به اثبات یان انسان و حیوانم تفاوتیکی از ویژگی های مهمی که 

 :، این است کهمی رساند

في حیوان اگر سیر شود و نیاز جسمي اش تأمین شود، خالء و کمبود عاط
 وارد دو اخالقي ندارد. اما انسان این گونه نیست؛ بلکه نیاز دیگري هم 

 آن، نیاز به معاشرت عاطفي و اخالقي است. 

 یگر صفا، صمیمیت، وفاداري وانسان ها در این معاشرت باید از یکد
گذشت ببینند. در محدوده زندگي خانوادگي، نیاز به محبت و عاطفه 

 . احساس می شودبیشتر

شرایط  هرگاهسن معاشرت است. زیربناي خانواده و هیأت سازنده آن، حُ 
اما حسن معاشرت در آن نباشد، گویي ؛ زندگي از هر جهت دلخواه باشد 

آب بنا شده که با چشم بر هم زدني خراب  شالوده و اساس زندگي روي
مقام و منزلت و حقوق یکدیگر مي شود. اساس حسن معاشرت، شناخت 

 ؛ بنابراین: است
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 ست؟اچیست و مقام و منزلت او کدام  مردی زن باید بداند که حقوق حقه 

اورفتاروسلوک است وچگونه بزن چیی ومردباید بداندکه حقوق حقه 
 نماید؟

به هردوطرف  له است که میان طرفین مشترک بوده وحسن معاشره مسئ
اما مردها درطول تاریخ نسبت قدرت فزیکی، ؛  ازدواج تعلق دارد

لم ظ انازین قدرت سوء استفاده نموده وبه زن ارند ،سیاسی، ومالی که د
 روا داشتند.

قام مبرای اینکه  جلوي سوء استفاده مرد از قدرتش  را بگیرد،و  بناءً 
ي ما نزد مردبرجسته سازد، هللا)جل جالله( به او دستور ومنزلت زن ر

 دهد ازجمله می  فرماید: 

ُ  َويَْجعَلَ  َشْيئًا تَْكَرُهوا أَنْ  فَعََسى َكِرْهتُُموُهنَّ  فَإِنْ  بِاْلَمْعُروفِ  َوَعاِشُروُهنَّ )  َّللاَّ

 115(َكثِيًرا َخْيًرا فِيهِ 

هت از آن ها کراو با آنان به طور شایسته رفتار کنید و اگر ترجمه: 
ن داشتید، چه بسا چیزي خوشایند شما نباشد و خدا خیر فراواني در آ

 .مي دهد قرار

زن  باید از حقوق و مقام و منزلت یک دیگر آگاه باشند و هر و و مرد  
یک باید خود را موظف به اداي حق دیگري بداند. قرآن کریم در این 

  116(وفِ عرُ بِالمَ  يِهنَّ َعلَ  يذِ ِمثُل الَّ لَُهنَّ  وَ باره مي فرماید:)

 (.طور پسندیده)وبراي زنان است مثل آنچه بر آنان است به ترجمه:
فلسفه این دستورها، احترام به آزادي و حقوق زن است،زیرامرد است که 
درطول تاریخ ازجمله جاهلیت عرب باالی زن ظلم  واستبدادنموده است. 
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مرد را مکلف و موظف خداي بزرگ در این آیه ها با یک فرمان کلي، 
که شما دوست این مثل :نماید به حسن معاشرت مي کند ویاددهانی می

داریدکه زنان  همکار،مطیع وفرمان بردارشماباشند آنها نیزحقوق دارند 
که در حقیقت پایه و  -که باید مراعات گردد. و در ادامه این دستور

ً  -اساس بناي عظیم خانواده است از زنتان خوشتان  مي فرماید: اگر احیانا
نمي آید، باز هم حق ندارید حسن معاشرت را زیر پا بگذارید؛ چرا که 

شما از اسرار غیب آگاهي ندارید و شاید خدا خیر شما را در وجود همین 
 زني قرار داده باشد که شما از او خوشتان نمي آید. 

 د بگوید: هآیه شریفه در واقع مي خوا

براي سودجویي و کامجویي هاي خود با  شما مردان نه تنها حق ندارید
سخت گیري بر زنان، به آنان تعدي کرده و به اکراه و اجبار مهریه یا 

اموال و دارایي هاي آنها را از دستشان خارج کنید، بلکه وظیفه دارید با 
آنان شده و کانون  فتار اخالقي متعارف، مایه دلگرميحسن معاشرت و ر

 ازید. خانواده را گرم و پر نشاط س
تعبیر حسن معاشرت که در آیه نوزده سوره نساء به عنوان یک وظیفه 

براي شوهر و به عنوان یک حق براي زن مطرح شده، عامل تحکیم 
زندگي خانوادگي و دوام و استمرار آن است و این، منظري روانشناختي 

انسان تابع -«االنسان عبید االحسان»دارد؛ چرا که حسن رفتار بر مبناي 
، محبت آفرین است و در محور محبت، -کسی است به اواحسان نماید دار

وادگی، رک خانهمه سختي ها آسان و قابل تحمل شده و در مسائل مشت
زندگي شیرین و دلنواز و با دوام مي شود و این همان سخن الهي است 
که: )َهل جزاُء اإلحساِن إالّ اإلحساُن( ؛ آري حسن رفتار، رفتار نیکو و 

 ه اي را در پي دارد. پسندید

اما  ؛ مرد با حسن معاشرت، نیازهاي روحي همسر خود را تأمین مي کند
اگر خوب بنگریم، در حقیقت نیازهاي روحي خودش نیز تأمین مي شود. 

مرد براي این که محیط صفا و آرامش و آسایش براي خود پدید آورد، 
 اع کند.چاره اي جز این ندارد که همسر خود را از این نظر اشب

آنچه اسالم از یک "خانواده اسالمي" مي خواهد،همکاری 



 

 

صفا ،صمیمیت، وجذابیت زندگی مشترک است که  ، بایکدیگر،محبت
 117شود . درعمل نمودن به دستورات دینی واخالق اسالمی متحقق می

 به طورخالصه  معاشره حسنه میان زوجین این است که: 

د که سبب مسرت وخوشحالی نرفتارنمایی هرکدام اززن وشوهربه نحو
ر جانب مقابل گردد،به نظریات وافکاریک دیگراحترام نمایند، وازبکا

که سبب اذیت وآزار جسمی وروحی یکدیگرمیشود  یبردن کلمات ویاعمل
وشرعاوعرفا ناجائز ویاخالف مروت وزندگی مشترک است اجتناب 

و نمایند، هرکدام متناسب با ساختمان جسمي و روحي خود، وظایف 
نه ه خامسئولیت هایي  که  دارندباید  عمل نمایند ، ودرکار های مربوط ب

ه وتربیت اوالد به مشوره هم دیگر عمل نمایند،ومسؤلیت مردان است ک
بعنوان ریس وکالن فامیل درمقابل اعضاء خانواده، خصوصا زوجه 

 تحمل پذیر،بردبار،جوان مرد ودوراندیش باشند.

مل بخش های مادی ومعنوی میباشد که شامعاشره حسنه چنانکه شرح 
 ، مثل:بُعد مادی ان

مهر،نفقه،مصرف ادویه وتداوی ،مسکن،مصرف زوجه ازمال شوهر 
وغیره...که مکلفیت های هرکدام از زن ومرد است،تفصیل آن درکتب 

 ً ً وقضا فقه بیان گردیده است که ، دیانتا نبه جالزمی است ،وبعض آن  ئا
دگی مشترک زن وشوهر وتربیه اخالقی دارد ونسبت ادامه زن

اما ؛الزمی نیست اوالدمراعات آن دیانتا کارخوب است ،اگرچه قضاءً 
جنبه الزامی ، درصورتیکه ازطرف حکومت به شکل قانون نافذ گردد 

 پیدامیکند، وقضاًء نیزحتمی والزمی میگردند. 

اینها بخش های از مهمترین فکتور های اند که باید به عنوان معاشره 
ومورد رضائیت خداوند به آن توجه واهتمامی جدی صورت  حسنه

بگیرد. وآنانیکه این پدیده سازنده وبااهمیت را نادیده میگیرند وباخشونت 
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در برابر اعضای خانواده به خصوص زنان رفتار مینمایند، خالف امر 
 :خدا)جل جالله( ورسول گرامی اوتعالی  عمل نموده اند.بنابراین

رکه شریک زندگی انسان است امر خدااست،هرکسی برخورد نیکوباهمس 
گیرد وبه عنعنات ناپسندیده  را نادیده میجل جالله که این فرمان خداوند 

درحقیقت در برابر فرمان خداوند جل  ،وخالف شرع مبادرت می ورزد
 جالله قرار گرفته است. 

 دیگر:خیرخواهی ومراعات ملحوظات یک -9

 از اوامر ودساتیر تباط با اطاعتهمکاری و یاری دادن همدیگر در ار
در همه عرصه  به رعایت تقوای الهی مستقیم خدای تعالی و سفارش 

بر چنین همسرانی که  لی هللا علیه وسلم. پیامبر اکرم صهای زندگی
دهند، آفرین یاری می وند جل جاللهیکدیگر را در طاعت و عبادت خدا

 گوید.ورحمت می

اند که روایت نموده از آن حضرت« داحمد و ابوداوو»ه ک یودر حدیث
 اند:فرموده

خیزد و نماز خداوند رحمت کند بر مردی که شب از بستر برمی»
کند و اگر بلند نشد، آب به صورتش گذارد و همسرش را نیز بیدار میمی
پاشد، و رحمت کند خدا بر زنی که برای نماز شب از خواب بلند می
کند و اگر بلند نشد خواب بیدار می شود و شوهرش را برای نماز ازمی

 ال ذکرگردید.بحدیث قمتن  آب بر صورتش بپاشد.

خداوند سبحان در سوره مبارکه نساء، شوهران را مخاطب قرارداده، 
 فرماید:می
شان بیم دارید، پند و  سرکشی و مخالفتاز را که  یاما آن دسته از زنان»

نمودن و امر کردن به و معنای وعظ در این آیه نصیحت « اندرز دهید
 تقوای الهی مورد نظر است.



 

 

و تربیت خوشبخت احساس مسؤولیت در زندگی مشترک و بنای خانواده 
 نیز بخشی ازاین مسئولیت بزرگ اسالمی است.فرزندان سالم 

 ت شده اسروایت  لی هللا علیه وسلماز پیامبر اکرم ص  بخاری ومسلمدر
خاطر آنها مورد ش است و بهبیت خویمرد، مسؤول اهل»: ندکه فرمود

گیرد، زن نیز مسؤول ]اموال و ناموس[ سؤال و بازخواست قرار می
 «.شودشوهر است و در این باره مؤاخذه می

 -لی هللا علیه وسلمص -حبان وحاکم نیز روایت نموده اند که حضرتابن»
عن عبد هللا بن عمرو سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  فرمودند:)

 118( ل  كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعوليقو

 گوید: عبدهللا بن عمرومیترجمه: 

ناه گازرسول هللا صلی هللا علیه وسلم  شنیدم که فرمود: کفایت میکند 
خودتوجه نکندوآنهاهالک  زیرداستانموردِ که در -برای مسئولیتش -انسان

 شوند. 

ست، پرسیده دار کاری ا یعنی روز قیامت از هر کس که مسؤول و عهده
 هیفه خودراانجام دادتحت سرپرست اش وظ افرادِ  موردِ شود که آیا  درمی

 «.؟! نموده آنهارا تباه نموده است یهوآنهارا حفظ کرده  ویابی توجّ 

انگاری و بدون تردید، هر فرزندی که نسبت به تربیت و پرورش او سهل
ند کسی از تربیتی صحیح محروم خواهد ماند و مان، توجهی شود بی
بلکه حتی از یتیمی که پدرش  ؛سرپرست بودهدگی خواهد کرد که بیزن

ونظر را از دست داده و کسی که به او توجهی نکرده هم بدتر است... 
 باین حدیث واحادیث دیگرکه درین مورد وجود دارد، دانسته میشودکه 
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مسئولیت پدرومادراست که درامورزندگی و درتربیه اوالد با هم مشوره 
 موده وآنچه خیرایشان است مطابق اوعمل نمایند.ن

عن تميم الداري أن النبي صلى هللا رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  فرمود:)

 119(. عليه وسلم قال: الدين النصيحة 
 :روایت میکندی هللا عنه ضر  تمیم داریترجمه: 

 واهیکه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  فرمود:دین اسالم همه اش خیرخ
 است.

قات یعنی:تمام احکام که دردین است برای سعادت ورفاه انسان ها ومخلو
گانه اسالمی آن را در شرح مقاصد پنج یعلما کهدیگر وضع شده است 

 دین مقدس اسالم درقانون گذاری توضیح نموده اند.
 امربه معروف ونهی ازمنکر زوجین داخل این ارشاد نبوی میباشد،

مسلمان به مسلمان دیگراست ،ومطابق این وازجمله حقوق ثابته یک 
ازجمله واجبات هریک اززوجین به صلی هللا علیه وسلم ارشاد نبوی 

 .دیگرش میباشد که همسر خودرا امربه معروف ونهی ازمنکرنماید
دیگررا کنند درکارهای خیر مساعدت یک  زوجین است که ی وظفیه

راعات نظریات وم نصیحتد، ندیگررا منع نمایوازکارشردرحدتوان یک
رگ درتداوم وسعادت حیات زوجین وخانواده زیکدیگر اثرب

است برای حفظ دروازه حیات مشترک ازوقوع وراهنمای سودمندی دارد،
 که رایج یتادرخطا ولغزش، البته بسیاری ازشوهران نظر به عرف وعاد

است معقول نمیدانند که زن شوهرخودرا نصیحت نماید، و معروف 
 .نصیحت تنها ازجانب مرد میباشد هکنزدشان این است 

ازحق بعض شوهران فکرمیکنندکه نصیحت نمودن زن به شوهرتجاوز
 در برابر شوهرش می باشدزن وغرور بی مورِد  طبیعی خودش

 یاین فکر وعادت.در حالی که ،ونقصان است برای عزت وریاست شوهر
 هیچ کس وصنفه زیرا نصیحت امری شرعی است ومقید ب! است خطا

به طورعام دیگر نیست،وازحقوق مسلمان باالی  مسلمان  صیخا
 ردباشد ویازن،؛ خواه نصیحت کننده منصیحت وخیر خواهی است
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ازجمله حقوق مشترک زوجین توصیه و نصیحت به امور خیر ونیکوو
فرماید:) الدین  که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  می ؛ انجاباشد  نیزمی

 النصیحة(. 

، ست که خداوند نصیحت طرفین را چه زن باشد ویا مردقابل یادآوری ا
آنرا یکی از وظایف کلیدی آمران به معروف وناهیانی از منکرات 

 ومفاسد میداند.

 َعنِ  َويَْنَهْونَ  بِاْلَمْعُروفِ  يَأُْمُرونَ  بَْعٍض  أَْوِليَاءُ  بَْعُضُهمْ  َواْلُمْؤِمنَاتُ  َواْلُمْؤِمنُونَ 

 120 -اْلُمْنَكرِ 

 . دیگرند برخي یاوران و دوستان برخي ، مؤمن زنان و نترجمه: مردا
 . دارندمي باز بد كار از و خوانندمي نیك كار به را همدیگر

نصوص فوق همه صراحت دارند که زن ومرد باید یک دیگررا نصحیت 
ایند،خصوصا درزندگی مشترک نموده امربه معروف ونهی ازمنکر نم

انها  زندگی مشترک ی زمه که این خیرخواهی ونصیحت ال ، ازدواج
 میباشد.

 شورى ومشورت: /7

صلي هللا علیه  عملی پیامبرهای سنت شورا ومشورت در امور یکی از   
 می باشد که امروزه سرمشق زندگی میلیاردها مسلمان جهان است. وسلم

نمود. بسیار مشورت می در امور با اصحابش صلي هللا علیه وسلم پیامبر
ی احد با آنها مشورت بدر و خروج برای غزوه برای نمونه در جنگ

کرد. همچنین درباره صلح با قبیله غطفان بر یک سوم محصول اهل 
شان از مشارکت مسلمانان و یاری مشرکان در  مدینه به سبب انصراف
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با سعدبن معاذ و سعدبن عباده مشورت نمود و همواره با  121غزوه خندق
 اند: که علما گفته نمود تا جاییمشارکت می کرام اصحاب

با یارانش مشورت  صلي هللا علیه وسلمهیچ کس بیشتر از پیامبر خدا »
 122«.نکرده است

 پیامبر بزرگ اسالم در بزرگترین تصمیم گیری های سیاسی ونظامی با
اصحاب خود مشورت نموده است ؛چنانچه برای دریافت راه حل بحران 

 در برابر لشکر احزاب حدیبیه با همسر خود أم سلمه وبرای طرح جنگ
در غزوه خندق با سلمان فارسی یگانه صحابی فارسی زبان عصر نبوت 
مشوره نمود وسرانجام با پذیرش مشوره هردو شخصیت نامدار تاریخ 

 اسالم، پیروزی بزرگی نصیب مسلمانان شد.

شیر  درباره از مشورت پدر و مادر، های مشروع مشوره ز نمونها  -1
ً  جل جالله ست که هللاگرفتن فرزندشان ا آن ه درقرآن کریم بصراحتا

 امرنموده است. خداوند متعال فرموده است:

 .123«فَإِْن أََرادَا فَِصااًل َعْن تََراٍض ِمْنُهَما َوتََشاُوٍر فاََل ُجنَاَح َعلَْيِهَما»

و اگر آن دو، با رضایت) ورعایت مصالح( یکدیگر و مشورت، ترجمه: 
 ( از شیر بازگیرند، گناهی بر آنها نیست.بخواهند کودک را )زودتر

ن این آیه، پدر و مادر را به مشورت با یکدیگر درباره از شیر گرفت
مربوط به یل واضح است که درامورنماید،ودلفرزندشان راهنمایی می

 واده واطفال باید زن ومرد بایک دیگرمشوره نموده وعمل کنند. خان

 فتنداگرنظرشما را نپذیر.مائیدبا دوشیزگان راجع به خودشان مشوره ن -3
ً میشود این مشوره ب ا به اختیار خود شان قرار شان دهید. احیانا

 .ق آنها با دختران شان صورت گیرد مادران شان و از طری
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 : دراین مورد نیز می فرماید 
 ِ  فِى وا النَِّساءَ آِمرُ »  -صلى هللا علیه وسلم -َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاَّ

 124.بَنَاتِِهنَّ 
 :روایت میکندکه رضی هللا عنهابن عمرترجمه:

ان با زنان درباره دختران ش رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  فرمود:
 ظهارمشوره کنید(، چون زنها در بین خود هر حرفی که الزم باشد آنرا ا
ان شمی نمایند، آنچه را در بین خود می گویند برای پدران و برادران 

 می گویند.ن
 در حدیث دیگری پیامبر اکرم صلی هللا علیه وسلم می فرماید: -4
ُ َعلَْيِه  قال، -ی هللا عنهضر -عن عبدهللا بن عمر) قاَل: َرُسوُل هللاِ َصلَّى َّللاَّ

 125(أَِشيُروا َعلَى الن َِساِء فِي أَْنفُِسِهنَّ »َوَسلََّم: 
ید، این مطلب را ئمشوره نما خود شان -نکاح – با زنها در بارهترجمه:

 .ندآنحضرت صلی هللا علیه وسلم دو بار تذکر داد
زندگی مسلمانان  ودر تمامی سطوحشکی نیست که شوری در همه امور 

یک اصل کلی می باشد ، طوریکه پروردگار جل جالله می فرماید:" و 
 {159آل عمران}شاورهم فی االمر" 

 . در کارها با آنها مشوره و رایزنی کنترجمه: 

ظری بزرگوار اسالم صلي هللا علیه وسلم ویارانش ن پیامبرگربه سیره ا
؛  کهاندازیم می بینیم که مشوره نمودن ایشان مخصوص مردان نبوده بلیب

 عمومی از زنان  نیزنظر خواسته اند از جمله:در امور

في غار  -صلى هللا علیه وسلم  -ك جبریل إلى رسول هللا لَ جاء المَ  -5
صلى هللا  -{ فرجع بها رسول هللا أْ بِاْسِم َرب َِك الَِّذي َخلَقَ اْقرَ حراء فقال: }
یرجف فؤاده، فدخل على خدیجة بنت خویلد، وأخبرها  -علیه وسلم 
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كال وهللا ما يُخزيك هللا فقالت خدیجة: «  الخبر: لقد خشیت على نفسي

 .126أبدًا، إنك لتصل الرحم، وتحمل الَكلَّ 

 غارسول هللا صلی هللا علیه وسلم  درمالئکه"جبریل" به نزد رترجمه: 
ده روردگارت که مخلوقات را آفریاء آمد وبرایش گفت: بخوان بنام پحر

 ( .است

 -ی هللا عنهاضر -رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  ازغارحراء نزدخدیجه
 ههمسرش  مراجعه نمود وواقعه رابرایش بیان نمود ،درحالی نزد خدیج

ب آن حضرت قل -یش پیدا شده بوده براک وترسی ازبابت خوف-آمدکه
 -این واقعه سببه ب –ترسم که  ش داشت،وبرای خدیجه گفت: میپُ تَ بسیار

رجواب رسول هللا صلی هللا د -ی هللا عنهاضر -هالک شوم اما خدیجه
 نان برایش گفت:یعلیه وسلم با اطم

گاه خداوند)جل جالله( که تورا هیچه قسم ب .ز چنین نخواهدشدهرگ)
ن ذلیل نمیکند،تومراعات خویشاوندان رامیکنی،ومشکالت مستمنداخوارو

 سازی...( رامرفوع می

با ،آیاکسی دیگری را سراغ داریدکه مثل خدیجه این طورعاقالنه 
 نان ومستدل مشوره دهد.یاطم

مشوره خواستن رسول هللا صلي هللا علیه وسلم  از ام سلمه رضي هللا  -5
فَقَالَْت أُمُّ َسلََمةَ يَا یت حساس وبحرانی)عنها در مقام حدیبیه، دریک وضع

نَبِيَّ هللاِ أَتُِحبُّ ذَِلَك اْخُرْج ثُمَّ اَل تَُكل ِْم أََحدًا ِمْنُهْم َكِلَمةً َحتَّى تَْنَحَر بُدْنََك َوتَدُْعَو 

َر بُدْنَهُ )َهدْيَهُ( َحاِلقََك فَيَْحِلقََك فََخَرَج فَلَْم يَُكل ِْم أََحدًا ِمنُْهْم َحتَّى فَعََل ذَِلَك نَحَ 
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ا َرأَْوا ذَِلَك قَاُموا فَنََحُروا َوَجعََل بَْعُضُهْم يَْحِلُق بَْعًضا  َودََعا َحاِلقَهُ فََحلَقَهُ فَلَمَّ

ا  127(َحتَّى َكادَ بَْعُضُهْم يَْقتُُل بَْعًضا َغمًّ

 مهم سلپیامبر صلي هللا علیه وسلم بر رشادت او آفرین گفت،نزد ا ترجمه:
 داخل شد وشکایت نمودکه به صحابه خود امرنمودم که  عنهارضی هللا

ای ، ام سلمه بردرا عملی نکردنمدستور ودرا ازاحرام برون کنند اماخ
 :که ،رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  مشوره داد

 اگرمیخواهید این کارعملی شود خودتان بیرون شویدوبدون گفت وشنود
  رسول هللا صلی هللا علیه وسلمد،وقتیکه یباکسی سرخودرا حلق نمای

ه صورت ب -ی هللا عنهمضر -مطابق مشوره ام سلمه عمل نمود صحابه
 ونزدیک بودکه درین ازدحام یک دبسیارعاجل سرهای خودرا حلق نمودن

 بکشند.  و -زیرپا نموده -دیگررا

 ی هللا عنهرض گرفتن خلیفه دوم سیدنا عمرفاروقمشوره  -6
 :ی زن وشوهرازدخترش،دربابت مرادوه جنس

ُ َعنُْهَما : َكْم أَْكثَُر ) ُ َعنْهُ ِلَحْفَصةَ بِْنِت ُعَمَر َرِضَى َّللاَّ فَقَاَل ُعَمُر بُْن اْلَخطَّاِب َرِضَى َّللاَّ

ُ َعنْهُ  : َما تَْصبُِر اْلَمْرأَةُ َعْن َزْوِجَها؟ فَقَالَْت : ِستَّةَ أَْو أَْربَعَةَ أَْشُهٍر.فَقَاَل ُعَمُر َرِضَى َّللاَّ

 128( الَ أَْحبُِس اْلَجْيَش أَْكثََر ِمْن َهذَا

 -ی هللا عنهضر -درجواب عمر -ی هللا عنهاضر -حضرت حفصهترجمه:
 گفـت:

که زن توان دوری ازشوهررا داردچهارویاشش ماه  یبلند ترین مدت
 است.
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ازین  گفت:بعدازین افرادمجاهدین اردورا اضافه -ی هللا عنهضر -عمر
 گذارم. یدرجبهات جنگ معطل نم

-نین:حفصةمهمراه ام المؤ -ی هللا عنهضر -مشوره عبدهللا بن عمر -7
ین وشرکت درمسئله مَ ـَ کدربابت رفتن به مجلس حَ  -ی هللا عنهاضر

ی هللا تعالی ضر -ومعاویة -ی هللا تعالی عنهضر -مصالحه میان علی
اتَُها تَْنُطُف، قُْلُت: قَدْ َكاَن ِمْن أَْمِر َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: " دََخْلُت َعلَى َحْفَصةَ َونَْسوَ )-عنه

 النَّاِس َما تََرْيَن، فَلَْم يُْجعَْل ِلي ِمَن األَْمِر َشْيٌء، فَقَالَْت: الَحْق فَإِنَُّهْم يَنْتَِظُرونََك، َوأَْخَشى أَنْ 

 129(يَُكوَن فِي اْحتِبَاِسَك َعنُْهْم فُْرقَةٌ، فَلَْم تَدَْعهُ َحتَّى ذََهبَ 

 گوید: می -ی هللا عنهضر -ابن عمر: ترجمه

درحالیکه ازگیسوهایش آب می ،داخل شدمرضی هللا عنها نزد حفصه
 چکید)کنایه ازتوجه کامل ابن عمربه خواهرش درمالقات که بااوداشت

ن هیچ نوع دخالت خبرداری،و م -مسلمین –(برایش گفتم:ازجریان نزاع 
یدهی م، چه مشوره  -که رفتن  من ضروری باشد –درکارایشان ندارم 

 که به طرف اجتماع حکمین بروم ویانه؟ برایم گفت: برومردم انتظار
 هانهبتورا دارند ،ومن میترسم نارفتن تویک نوع تفرقه تعبیرشود ومردم 

 ناء بایدبروی . ب -دامه جنگ بگیرنده ارفتن تو دلیل به جو ازن

جلس مر به معورزیدکه ابن  آن قدراصرار -ی هللا عنهاضر -حفص
 . رنشوده نظرداشت که درین مجلس حاضدرحالیک -حکمین حاضرشد

 امرازنصوص قرآن کریم واحادیث فوق  دانسته شد که مشوره یک 
سلم واجب باالی مومنان می باشد،ازطرف اطاعت پیامبر صلی هللا علیه و

واجب است ،و در وجوب اطاعت وی صلی هللا علیه وسلم مسائل متعلق 
 .تران نیز مطلوب است امور زنها و دخه ب
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 هللااحادیث فوق همه بآن داللت دارند،ودیده شدکه چطوررسول هللا صلی 
علیه وسلم  خودشان درکارها اززنها مشوره خواسته وامت را نیزبه 

 . دمشوره زنها اعم اززوجه دختروخواهرامرنمودن
شود  البته شرط مشوره این است که واقعه ای که دربابت آن مشوره می

و مشورت در کارهای »صی نباشد، در تفسیر جصاص آمده است: منصو
 130«.ای است که وحی درباره آن نیامده باشددنیوی و دینی

سیاست کلی  :مانند، در مسایل مهمی ومشورت در کارهای دنیوی 
 ، برخی موضوعات خانوادگیها دولت، اعالم جنگ و انعقاد پیمان

ً  پدیده های وغیره  ن موارد وجود ندارد.نصی دریاست که صراحتا
 ق بهاز آیات و احادیث ذکر شده فهمیده می شود که در اسالم،امور متعل

ید اَزناشوهری، خانواده و ازدواج آنقدر اهمیت فوق العاده دارد که ب
 .اهتمام بیشتر در آن صورت گیرد

که سیرت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  وبزرگان راهنمای ما است 
ها مشوره  زن واده وحتی امورمهم سیاسی ازخانچطورایشان درامور

 خواسته اند. فرو گذاشت وعدم توجه درین مورد گناه محسوب می شود،
گی ه آن رسیدمرتکب آن مورد تعذیب قرار می گیرد. اگر در دنیا نسبت ب

 ع کننده حق می باشد .یخرت در کمین هر ضاآصورت نمی گیرد عذاب 
ت ویاعرف وعاد دکه زن هستن یدلیله همراه زنها مشوره نکردن ب بناءً 

دهدکه همراه ایشان مشوره شود، هم خالف صریح  مردم اجازه نمی
 نصوص دینی وهم خالف مصلحت اجتماعی وزناشوهری است.
ف ز عرا بنابراین :عدم مشوره بازنان ویا عدم اهتمام به مشاوره با آنها 

 ه ودین مقدسوعنعنات ناپسندیده ای است که در اسالم جایگاهی نداشت
 اسالم در تضاد با آن قرار دارد.

 حق اوالد داشتن: -

 اینکه بدون، حق اوالدداشتن ،رغبت وعالقه به اوالد درنزد زن ومرد 
 .امری فطری است  وجود داشته باشد ، میان ایشان یفرق
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ُ َجعََل لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَزْ ﴿ فرماید: هللا)جل جالله( درین باره می َواًجا َوَجعََل َوَّللاَّ

 72سوره نحل ، آیه :  ﴾لَُكْم ِمْن أَْزَواِجُكْم بَنِيَن َوَحفَدَةً 

 آنان كنار در تا)  ساخت شما براي همسراني خودتان ازجنس خدا ترجمه:
 دل بدانان تا) داد شما به نوادگاني و پسران همسرانتان از و ،(  بیاسائید
  .(  كنید خوش

اوالد گاهی درنزد زن ومرد نسبت ملوحوظات امااین رغبت وعالقه به 
ومصالح فرق میکند ،درین وقت برای هرجانب الزم است که حق جانب 
دیگررامراعات نماید،خصوصا دروقتیکه مصلحت ومالحظه اوالد داشتن 
که نزد جانب مرد ویازن قراردارد مالحظه ومصلحت کمالی باشد،مثل 

ارف تعلیم وتربیه حفظ ،زیبای درجانب زن وپرداخت هزینه ومص
درجانب مرد و مصلحت ضروری وشرعی نباشد،مثل مرض ویا 
خطرهالکت مادردروقت والدت ،روی همین حقوق مشترکه است که 
 فقهاء هنگامیکه دربابت "عزل"انزال خارج ازآله تناسل زن ،بحث می

نمایند، جوازآن را منوط به موافقه زوجه میدانند،نسبت مراعات حق زن 
ی شهوت،وحق زن درداشتن ولد،رسول هللا صلی هللا علیه درتکمیل قضا

 فرمایند: وسلم امت خودرا به داشتن اوالد زیاد ترغیب نموده می

ُجوا اْلَولُودَ اْلَودُودَ؛ فَإِنِ ي ُمَكاثٌِر بِكُْم األَُمَم يَْوَم الِقيَاَمةِ )   (.تََزوَّ

بّت می زنانی که زاینده هستند و نسبت به شوهرانشان مح باترجمه: 
؛زیرامن درروزقیامت به کثرت وزیادت امت به  ورزند  ازدواج کنید

 نمایم. دیگرامم فخرومباهات می

البته منظور از کثرت امت،امتی است که براساس شریعت اسالمی عمل 
نموده ودر تمامی امور ازدساتیر وهدایات اسالم پیروی می نمایند. چنین 

ان وبه ویژه پیامبر بزرگ اسالم هم امتی واقعاً باعث افتخار همه مسلمان
در دنیا وهم در عقبی می باشد. نه امتی که با پیروی از عرف وعنعنات 
ناپسندیده در امور مشترک به خصوص مسئله ازدواج، داشتن 



 

 

فرزندان،تعلیم وتربیه سالم انها وتوجه به اوضاع واحوال جهان اسالم، 
را نه خدا دوست دارد  هرانچه دلشان خواست انجام دهند. چنین افرادی

 ونه پیامبر خدا به آنها افتخار میکند.

 اوالد:سالم  تربیه  /9

 تربیه اوالد حق مشترک است که زن  ومرد درآن شریک میباشند، -
د،البته این مسئله وجود نلیت خود عمل نمایووهرکدام باید مطابق مسؤ
 گذار است که سن وعمرطفل درآن تاثیر یداردکه درتربیه طفل حاالت

یت پدرزیاد میشود،ودربعض حاالت آن دربعض حاالت مسؤول است،
به هرکدام شان الزم است که مطابق  بناءً ؛  گردد زیادترمی مسؤلیت مادر

د، نوظیفه خود عمل نموده وبه حق جانب مقابل تعدی وتجاوزنکن
،واین تقسیم مسؤلیت باین خانوادهقبولیت اصل ریاست مرد درامورباوجود

که هرکدام ایشان دیگری را درپیش روی اوالد خطاکارگفته معنی نیست 
د،مناسب نیست که هیچ کدام ایشان احساسات یک دیگر را  نومالمت کن

د ،ومناسب نیست که ایشان  درراه حل نجریحه دارنموده وکسرشان  نمای
مناسب واقعه واحد درروبروی اوالد  اختالف نمایند ؛زیرا این کار 

میگذارد که تابسیار زمان اثرش برجای اثرعمیق دراحساس وجدان اوالد 
ماند،وکمترین اثری که دارد نافرمانی اوالد برای یکی از  باقی می

ست که درین گفت وگو ا ادر، وتحقیروسخریه ایشان به کسیپدروم
 ،مالحظات درامورتربیه اوالد نباید انتقاد وشکست خورده است؛پس 

لکه درغیاب ایشان روی آن بحث ب؛ ایشان صورت نه گیرد  درحضور
مرد مالحظۀ درباره تربیه اوالد دارد درغیاب اوالد به  ی کهووقتشود

همسرخود تذکر دهد،واگرزن مالحظه دارد درغیاب ایشان به 
 ذکردهد. شوهرت

است که زن درنکاح شوهر بوده  یه تربیتی دروقتاین احکام ورویّ 
وزندگی مشترک دارند،اما درصورتیکه مشکل میان زن وشوهر پیداشد 



 

،بازهم هرکدام اززن ومرد مکلفیت های گردیدی یومنجربه طالق وجدا
 دارندکه باید مطابق آن عمل کنند.

 ن وشوهر طالق واقع شود درصورتیکه میان ز ،فرزندسالم اما تربیت 
 قرارذیل است:حالتی دیگری دارد که 

 باس،قیام به مسئولیت تربیت فرزند و رسیدگی به امور مربوط به غذا، ل
بهداشت، خواب و استراحت او در سنین کودکی توسط کسی که مسئولیت 

  .، می باشدنامندمی« حضانت»در اصطالح شرعی این کار را دارد 

از هرکس دیگر برای حضانت و نگهداری از  همسر و مادر کودک
ال زندگی با پدر ح کند که کودک در. فرق نمیاولویت داردکودک خود 

ادر کس دیگری به اندازه ماز او زندگی نماید؛ زیرا هیچ خود باشد یا جدا
 تواند با عشق و عالقه به نگهداری از کودک بپردازد.نمی

 اْمَرأَةً أَتَِت النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَْت: يَا َرُسوَل هللاِ، عن َعْبِد هللاِ ْبِن َعْمٍرو: أَنَّ  )

إِنَّ  اْبنِي َهذَا َكاَن بَْطنِي لَهُ ِوَعاًء، َوِحْجِري لَهُ ِحَواًء، َوثَدْيِي لَهُ ِسقَاًء، َوَزَعَم أَبُوهُ أَنَّهُ 

 131( بِِه َما لَْم تَْنِكِحي يَْنِزُعهُ ِمن ِي؟ قَاَل: " أَْنِت أََحقُّ 
نماید که روزی خانمی به حضور عبدهللا بن عمرو روایت میترجمه:
 رسید و خطاب به او گفت: یا رسول هللا صلی هللا علیه وسلمخدا رسول 

ام او را سیراب شکمم خانه این کودک خردسالم بوده است و از سینه
رش مرا طالق داده اکنون پده است. ام، آغوش دامنم بسترش بودکرده

خواهد او را از من بگیرد، رسول خدا صلی هللا علیه وسلم  است و می
ای برای نگهداری او تو در اولویت تا زمانی که ازدواج نکرده» فرمود:

 قرار داری(.
یان حضرت عمر بن خطاب و م -ی هللا عنهضر -چنین ابوبکر صدیقمه

ردسالی بود( خُ  همسرش ام عاصم راجع به پرورش عاصم )که کودک
 حق را به مادر او داد و فرمود:

ُ َعْنُهَما، َوَكاَن َطلَّقََها فَقَاَل: ) َعْن ِعْكِرَمةَ قَاَل: َخاَصَمِت اْمَرأَةٌ ُعَمَر ِإلَى أَبِي بَْكٍر َرِضَي َّللاَّ

جْ ِهَي أَْعَطُف، َوأَْلَطُف، َوأَْرَحُم، َوأَْحنَا، َوأَْرأَُف، َوِهَي أََحقُّ بَِولَِدهَ »  132(ا َما لَْم تََزوَّ
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 133«.بو و نوازش مادرش برای او از تو بهتر است »

 نقل میشود:ذیالً برای مزید توضیح اقوال فقهاء اسالمی 

گویند: سرپرستی و نگهداری از پسر پس از رسیدن می علمای حنفیه -1
ه یابد و باید از دختر تا رسیدن به سن یازدبه سن هفت سالگی خاتمه می

 رپرستی و نگهداری بشود. اما از نظر فقهای حنبلی و شافعیسالگی س
 پسر و دختر پس از رسیدن به سن هفت سالگی دیگر نیازی به نگهداری

 و حضانت ندارند. 

گویند، نگهداری کودک در ذات خود کار و عملی به ه میفقهای مالکی -2
این نماید ـ هرچند مادر کودک رود و کسی که اقدام به آن میشمار می

زد و م کار را انجام بدهد و عده طالقش خاتمه یافته باشد ـ استحقاق اجر
ر را دارد. اما همسر و زنی که در حال گردانیدن عده طالق رجعی قرا

 دارد، استحقاق گرفتن اجرت نگهداری از کودک را ندارد.

رسد و از نظر فقهای مالکیه زمان حضانت پسر پس از بلوغ به پایان می
 نگداری از دختر باید تا ازدواج او ادامه داشته باشد.حضانت و 

گوید: پرورش و نگهداری از کودک واجب است؛ زیرا ابن قدامه می-3
چنین تأمین هزینه و گردد و همک بیمار شده و هالک میبدون آن کود

مخارج خوراک، لباس، درمان او و محافظت از او در مقابل حوادث و 
 134باشد.میمشکالت احتمالی نیز واجب 

خواهران اهل ایمان و آگاه باید مراقب باشند که فریب ادعاهای توخالی و 
های فریبنده را نخورند وگوش به تبلیغات زهراگین ایشان نه دهند سراب
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و زندگی به سبک غرب را توهینی به حرمت و کرامت شخصیت خویش 
 به شمار بیاورند. 

ان خانواده را در پی سبک و روشی که سرانجامی به جز فروپاشی ارک
ها را از منزل پرست آنهای پول و شهوتکه آدمندارد و پس از آن

بیرون کشانیدند، شوهر و فرزندان و خانواده باید تاوان سنگین ذلت و 
هتک حرمت او را بپردازند. او نیز حیران و سرگردان در محیطی بدتر 

 از جنگل و در میان درندگان زندگی نماید.

ه خانواده و فرزندان به خاطر عدم وجود زنان خدمتکار جاست کاین
شوند و به علت های بزرگی میمسلمان  در کانون خانواده دچار خسارت

شان به بیراهه عدم برخورداری از تربیت درست اندیشه و اخالق
دین اسالم همۀ حقوق حقه  گردند، درحالیکهروند و تباه میمی

داه وجایگاه عظیم مادر بودن  نهاآن وحال ایشان را ،به أودرخورش
وتربیه اوالد را اصالتا به ایشان سپاریده وتمام مصارف وهزینه تربیه 

 اوالد وخانواده را به دوش مردالزم گردانیده است. 

وهمه حقوق اعم ازحقوق سیاسی اقتصادی،مادی ومعنوی را درچوکات 
ده که مناسب ایشان است به رسمیت شناخته وبرای شان تضمین نمو

 است.

حق معاشره حسنه بر مبنای دستور خداوند بزرگ جهان که می 
)وَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروِف..( یعنی با زنان رفتارخوب نمایید، از فرماید:

 حقوق اساسی زنان، می باشد.

دین مقدس اسالم در چنین موضوعات مهمی خاموش باقی نمانده؛ بلکه به 
 نه می نماید.صراحت واکیداً دستور به معاشره حس

 معاشرت حسنه شامل این موارد شده میتواند:

 خواهانه.دانستن میدان ها وارزش هاي عدالت •



 

 

 وقضاوت. دانستن عدالت در حکم •

 .رعایت عدالت درمیان همسران •

 .رعایت عدالت در میان فرزندان •

 ان.دشمنخورد با دوستان ورعایت عدالت دربر •

 امعه، دولت ومملکتسیاست واداره خانواده، جدانستن عدالت در  •

 

 

 

 

 

 گفتار دوازدهم

 (تشویق به فحشاحمایت و(ازهمسرسوء استفاده شوهر

 های متعدد دارد: صورت همسرشمرد ازی سوءاستفاده 

 :عمل قوم لوط/1

 اقدام به عمل زناشویی از نظر شرعی و اخالقی در راستای حفظ حرمت
 نزدیکی بهو عفت همسر در حد توان بر مرد الزم است. اما اقدام به 

همسر از طریق نامشروع و لواط از گناهان کبیره است؛ زیرا رسول 
 فرماید:می صلی هللا علیه وسلمخدا 



 

 135«.همسرخود نزدیکی نماید، ملعون استاهرکس از راه غیرطبیعی ب»

 فرماید:اما این آیه که می

 [.223ة: ربق]( تُمۡ نَِسآُؤُكۡم َحۡرث لَُّكۡم فَۡأتُواْ َحۡرثَُكۡم أَنَّىَٰ ِشئۡ ﴿

باشند، پس از هر گونه که زنان شما محل بذرافشانی شما میترجمه: 
 .ید وارد آن )محل کشت( شویدخواهمی

خواهید از طریق به این معناست که به هر حالت و روشی که خود می
یکجا شده والقاح صورت    زن ومرد مشروع و طبیعی و محلی که نطفه

 نمایید. ، به عمل زناشویی اقداممی گیرد

 ،بنابراین،هرگاه مردی خالف منطق دینی وخالف طبیعت واالی انسانی 
 به همبستری با همسرش می پردازد،در مخالفت با قوانین واالی دینی

عمل نموده وگنهکار وظالم محسوب میشودکه بنابر گفته رسول گرامی 
 اسالم ملعون می باشد.

  حرمت زناشوئی در جریان عادت ماهانه:/2

رام حین در حالت عادت ماهیانه اقدام به عمل زناشویی با همسر چنهم
 فرماید:است. در این مورد خداوند متعال می

ة: ﴾ ]البقرۡلَمِحيِض آَء فِي ٱٱلن ِسَ  فَٱۡعتَِزلُواْ  یأَذَ ۡلَمِحيِضَّۖ قُۡل ُهَو ٱلُونََك َعِن   َويَسۡ ﴿

222.] 

تو سئوال در مورد )آمیزش با زنان به هنگام( حیض از »ترجمه: 
کنند: بگو: آن کار باعث ضرر )و بیماری( است. پس در حالت می

 «. قاعدگی از )همبستری با( زنان پرهیز کنید

 اند:فرموده صلی هللا علیه وسلمخدا چنین رسول هم
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هرکس با زن قاعده و یا از طریق نامشروع با وی همبستر شود، یا به »
چه که بر یق نماید، به آنو حرف او را تصد کاهن و منجم مراجعه کند

 136«.محمد نازل گردیده کافر شده است

بازی و تجاوز به حیوانات نیز حرام و جنسالزم به یادآوری است که هم
 اند:فرموده صلی هللا علیه وسلمخدا نامشروع هستند. رسول 

 دهد فاعل و مفعول را بههرکس را دیدید که عمل قوم لوط را انجام می»
 «.قتل برسانید

 ا عمل، چنانچه مرد از عهده مسئولیت خود در رابطه بقابل تذکر میدانم 
تواند از طریق محکمه شرعی زناشویی به هر دلیل برنیاید همسر او می

 بنماید. از شوهرش را و دادگاه تقاضای جدایی

 

 تجارت نمودن باآبروی همسر: /3
 که در ـ وشهامتی غیرتچنان  برخی ازافرادجامعه ،متأسفانه درمیان 

شود و در ای فطری است ـ کمتر مشاهده میمیان انسان و حیوان پدیده
غیرتی جرم و جنایتی است که آنان مجازاتش را در دنیا و واقع این بی

 آخرت خواهند چشید.
 فرموده است:  خدا صلی هللا علیه وسلمرسول 

 گاه به بهشت راه نخواهند داد: مردی که بدکاری زنسه نفر را هیچ»
نانی د، زیا او را به آن کار تشویق نمای ،د را ببیند و آن را تحمل کندخو

 «. ایآورند و شرابخواران حرفهکه خود را به شکل مردان در می
گفته شد: یا رسول هللا صلی هللا  خدا صلی هللا علیه وسلمخدمت رسول 

چگونه آدمی « دیوث»دانیم شرابخوار چیست. اما آدم علیه وسلم  ما می
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مردانی هستند که به رفت و آمد ناروای مردان دیگر بر »ت؟ فرمود: اس
 137«.دهندهمسرش اهمیت نمی

مرد موظف است به زن خود احترام بگذارد و از هرگونه گفتار و 
شود پرهیز نماید. زیرا زنان هم کرداری که موجب ناراحتی او می

خدمتکار با چون برده و اند و نباید همکرامتباهایی با حرمت و انسان
ها نگاه به آن وجنسی میجس ایذتنها با نگاه لذیا ها برخورد بشود و آن

حرمتی و توهین و های نااهل و ناآگاهند که با زنان، با بیبشود. و این آدم
 کنند؛ زیرا خداوند متعال فرموده است:استهزاء برخورد می

ۡمنَا بَنِٓي َءادَمَ ﴿  [70﴾ ]إسراء: َولَقَۡد َكرَّ

 ایم.ما فرزندان آدم را محترم و گرامی گردانیدهه: ترجم

تی در بابت همسر گناهی عظیم نصوص فوق داللت دارند که بی غیر 
ین سانیکه دربابت همسران خود بی تفاوت اند وبه رفت وآمد مفسدکاست،
رگ رمرتکب گناهی ب ، گان نزد همسرانشان اهمیت نمی دهندوبیگان

تی رپرسساین عمل شنیع را باهمسرا نشان  اً گردیده اند،اماکسانیکه مستقیم
 واخالقمیکنند،جرم ایشان حد ومرزندارد وازدایرۀ انسانیت  ومدیریت

 باشند. بیرون میاسالمی کامالً 

ل در مورد دیوث وعمل ناشی از این پدیده در مباحث بعدی به طور مفص
 . تحلیل خواهد شد

   (ثيمظاهر دیواز معاوضه همسرانمراجعه شود به مبحث )

 گفتار دوازدهم

 جلوگیری ازکارزنان درخارج منزل
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بدانیم که کار چیست؟ وهدف از کار برای زنان در خارج نخست باید 
 منزل چیست؟

به معنی عمل،فعل،شغل ،أمر،شأن،اقدام،رفتار  را کارفرهنگ دهخدا،
 وآنچه شخص خودرا بدان مشغول سازد ؛ آمده است. نمودهکردار معنی و

شود و با پدیده ه شد: کار باعث سربلندی و افتخار میچنان که گفتهم
نماید. های بیهوده رویارویی میشی، سستی و فرو رفتن در سخنـُ کوقت

کار و تالش هم برای زن و هم برای مرد مطلوب و سازنده است. برخی 
 اند که: شناسان گفتهاز جامعه

و را همراه با خواهی کسی را نیست و نابود و بدبخت نمایی ا)هرگاه می
 (.بیکاری رها کن

دارد؛ اراده را دوست نمیاز طرف دیگر خداوند متعال انسان بیکار و بی
خواهد که بندگانش از طریق کار و تالش وجود و زیرا خداوند این را می

شخصیت خود را اثبات نمایند و دستاوردها و منافعی را برای خود و 
ارائه نماید و سستی، و بیکاری و نماید، ای که در آن زندگی میجامعه

 پسندد.ها نمیهای زندگی را برای آنکار نهادن مسئولیت

های روزمره مقتضای عدالت اسالمی این است که کارها و مسئولیت
ها زندگی براساس فطرت، طبیعت و توانایی خاص هر یک میان آن

ردان تقسیم شود. درهمین رابطه است که کارهای خارج از منزل را به م
و کارهای داخل خانه را به زنان سپرده است وتقسیم کار میان زن ومرد 

که در مورد است از عملکرد و سنت رسول خدا صلی هللا علیه وسلم 
هم دانسته   د،هدایت دادن رضی هللا عنها حضرت علی و حضرت فاطمه

 میشود که قبال شرح گردید.

ی ن عرصه کاروتالش درمحیط خانه و منزل برای زنای عرصه 
گسترده و متنوعی است و همه امور مربوط به تهیه غذا، نظافت، 

 شود. خانه و ...، را شامل می شستشو، خیاطی، مرتب نمودن



 

چنین مسائل مربوط به دانش و آموزش قرآن و احادیث رسول خدا هم
صلی هللا علیه وسلم  و آشنایی با احکام شریعت، فقه، اخالق و ...، را 

 د.گیردر بر می

کار کردن زنان در محیط خارج از  یبا این همه از نظر شریعت اسالم
توانند کارهایی مانند ست و آنان میاهاحق مشروع آن، محیط خانه 

کشاورزی، تجارت و کارهای صنعتی و اشتغال در ادارات حکومتی به 
های ویژه ویژه در عرصه آموزش و پرورش، بیمارستان و درمانگاه

 عات شروط و موازین زیر انجام بدهند:ها با مراخانم

 حفظ پوشش اسالمی -1
زنانی که به هر دلیل الزم است در خارج از منزل کار کنند، باید 

ن بیگانه و نامحرم االمکان در محیطی باشند که ناچار نشوند با مرداحتی
خلوت کار کنند و در حضور مردان بیگانه به جز دست  در اتاق و محل

ها نمایان نباشد؛ زیرا حفظ حجاب از ری از بدن آنو صورت چیز دیگ
نماید و از بازیچه قرار کرامت و حرمت و شخصیت آنان محافظت می

نماید و از باز و هرزه جلوگیری میهای هوسگرفتن آنان توسط آدم
 کند.میحفاظت کانون خانواده و ادامه زندگی سالم و طبیعی 

 اجازه ولی یا شوهر -2
توانند در خارج از منزل به کار مشغول ها میو خانمزمانی دختران 

جد یا شوهر این  برادر، ها مانند پدر،شوند، که اولیاء و سرپرستان آن
ها تشخیص دهند و محیط کار را مایه کار را به خیر و مصلحت آن

گرفتاری و پدید آمدن مشکالتی برای او تشخیص ندهند. خداوند متعال 
 :فرمایدباره میدر این

ُ بَۡعَضُهۡم َعلَىَٰ بَۡعٖض َوبَِمآ أَنفَقُواْ ِمۡن ﴿ َل ٱَّللَّ ُموَن َعلَى ٱلن َِسآِء بَِما فَضَّ َجاُل قَوََّٰ ٱلر ِ

ِلِهمۡ   [.34]النساء: (أَۡمَوَٰ

مردان بر زنان حق سرپرستی )و در جامعه کوچک خانواده حق »
را  مشورت را( دارند. بدان سبب که خداوند برخیومدیریت و مسئولیت 



 

 

بر برخی دیگر برتری بخشیده و بدین خاطر که )معموالً مردان کار و 
نمایند( و از اموال خود هزینه درآمد دارند و مخارج خانواده را تأمین می

 «.کنند)منزل را( تهیه می

 شود. ازآیت قرآن کریم مسئله ریاست وقیمومیت مرد دانسته می

که تعدادی از افراِد کم علم محتواومفهوم استنباطی ازاین آیه ، آنگونه 
وناآگاه به فرهنگ واالی اسالمی برداشت دارند وعلیه موقعیت زنان 
دراسالم، سرصدای بی موردی را درراستای قیمومیت به راه انداخته 
اند، نیست؛ بلکه قیمومیت دراسالم درراستای حفظ هویت، 

تر سعادت،کرامت وجایگاه بلند زن در چهار موقعیت) مادر،خواهر،دخ
وهمسر( تجلی می یابد وهرگز به معنی جبر وإکراه باالی زنان مسلمان 
نیست .چون دراسالم قبل از حاکمیت، اصل مشاوره و احترام متقابل با 
رعایت حفظ کرامت انسانی که تعادل وبرابری میان همه ی انسانهارا 

 تضمین میکند،مطرح است.

یی نظام سیاسی در ازسوی دیگر؛ خانواده نمونه ی کوچک ومودل ابتدا
یک جغرافیا است که میتواند موقعیت ها مسئولیت های وظیفوی و 
وجیبوی نهادها، سازمان ها، گروه ها وافراد جامعه را معرفی نماید تا 
زندگی انسانها قانونمند گردیده ، زمینه برای ارائه خدمات اجتماعی در 

ور چارچوب مقررات انسانی مساعد وهریک مسئولیت بخشی از ام
زندگی اجتماعی را بر دوش بگیرند؛ بنابراین: قیمومیِت مرد در یک 
خانواده به معنی ، حاکمیت واستثمار اعضای خانواده به خصوص همسر 

 او نیست؛ بلکه تضمینی است برای انسجام بهترزندگی مشترک.

 ضرورت کار کردن -3
 اصل و قاعده در شریعت اسالم این است که زنان در مقابل هزینه و

مخارج زندگی خود و خانواده )در مقام مادر، همسر، دختر یا خواهر 
ها مسئول تأمین بودن( مسئولیتی بر دوش ندارند، بلکه ولی یا شوهر آن

باشند، اما هرگاه به خاطر فوت پدر یا شوهر یا نیازهای زندگیشان می



 

ند دهند، یا به خاطر نداشتن شوهر، فرزای که به او میناکافی بودن نفقه
تواند در خارج از منزل و ...، به سرگرمی و مشغولیتی نیازمند بود، می

اخالقی و ایمانی بپردازد؛ زیرا  به کاری مشروع و مباح با حفظ موازین
نیازمندی عمومی »و «. نمایندها را پذیرفتنی میها ناپذیرفتنیضرورت»

هر ضرورتی در حد خود مورد »و « یا فردی به منزله ضرورت است
عدول از اصل و همین ضرورت است که سبب «. گیردسنجش قرار می

شود؛ زیرا خداوند متعال بودن زنان از کانون خانواده و منزل می
 فرماید:می

 [33﴾ ]أحزاب: َوقَۡرَن فِي بُيُوتُِكنَّ ﴿

 «. هایتان مستقر شویددر خانه»ترجمه:

گاه، مواردی مانند رفتن به دنبال تحصیل، تجارت، شهادت در داد
های خارج شدن توان جزو ضرورتمراجعه به پزشک و امثال آن را می

ین کار کردن در خارج از منزل ا یمرد، اما الزمه زنان از منزل برشُ 
ی است که نباید مرد و زن بیگانه و نامحرم در یک اتاق به کار ادار

 اند:فرموده خدا صلی هللا علیه وسلممشغول باشند؛ زیرا رسول 

أال  قال،قال:رسول هللا صلی هللا علیه وسلم ر رضی هللا عنه عم )عن ابن
 138ال یخلون رجل بامرأة إال كان ثالثهما الشیطان(

 گاه مردی با زنی که با او نامحرم است خلوت ننماید؛ زیرا)هیچترجمه: 
 کند(.ها شیطان است )و برای ایجاد فساد و تباهی تالش مینفر سوم آن

 89تا  85 سه شبانه روز که معادلفتن بیش ازچنین به مسافرت رهم
 ها، بدون همراهی محرم مثل: پدر،خانم را احتوامیکند، برای کیلومتر
خدا صلی هللا علیه پسر، یا شوهر... جایز نیست؛ زیرا رسول  برادر،

)عن عبد هللا بن عمر عن النبي صلى هللا علیه وسلم قال اند:فرموده وسلم
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اهلل والیوم اَلخر تسافر مسیرة ثالث لیال إال ومعها :ال یحل المرأة تؤمن ب
 139ذو محرم(

وا ربرای زنی که به خداوند و دنیای پس از مرگ ایمان دارد، »ترجمه: 
روز نیست که بدون همراهی محرمی به سفرهای بیش از سه شبانه

 «.برود

این حدیث آمده است که برای زن جایزنیست که مسافت  روایاتدربعض 
ن حدیث ازطرق متعددوازچندیروزرابدون محرم سفرنماید.این یک شبانه 

 روایت شده است.رضی هللا عنهم  صحابه

ای به الزم به یادآوری است که جایز نیست زنان و دختران درخانه
تنهایی زندگی کنند؛ زیرا احتمال دچار شدن به هرگونه مشکل و 

 ها وجود دارد.ناهنجاری و ترس و اضطراب برای آن

 ر مشروعکا -4
 چنان که گفته شد: از نظر شرعی پرداختن زنان به کارهای تجاری،هم

ندارد و در هر یک از آن کشاورزی، اداری و آموزشی هیچ مانعی 
ها واجب است مراعات اصول و موازین شرعی بر خانمکه چه اعمال آن

های اخالقی و پاسداری از حرمت و در آن کارها و حفظ اصول و ارزش
 و خانواده است. کرامت خود

 کار متناسب -5
ها الزم است کار خارج از منزل با سرشت و طبیعت زن بودن آن

بنایی، جوشکاری، آهنگری،  :متناسب باشد. برای مثال کارهایی مانند
راهسازی و مسافربری، ، های سنگین کار در معادن، رانندگی ماشین

ین، مهندسی جارو کردن کوچه و خیابان، حمالی، مهندسی صنایع سنگ
گونه کارها به برای آنان مناسب نیست؛ زیرا این کشاورزی و ...،

 خاص، توانایی جسمی و شرایط ویژه مردان نیازمند است. وضعیت
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این سبب ذکر شدکه زن بعدازازدواج دارای ه د بواین همه شروط وقی
خانه واوالد میباشد واین ،مکلفیت ووجائب خاص به ارتباط شوهر

کارخارج  موردِ اب میکند که دیگربه تنهای نمیتواند درمکلفیت ها ایج
را اتخاذ نماید،بلکه مطابق میثاق ازدواج مکلف است  یتصمیمازمنزل 

 موافقت شوهرراکسب نماید.

 البته اگردروقت عقد ازدواج شرط گذاشته باشدکه درخارج منزل کار
موافقت شوهر ضرورت نیست ومیتواند ه درآن صورت دیگرب میکند،
مشروط به این که کارحرام نباشد،اما باوجودآن ،  ؛رج منزل کارکنددرخا

به مشوره یک دیگر تصمیم  ، تازندگی مشترک زن وشوهر ایجاب میکند
 بگیرند. 

های که دروقت عقد نکاح تذکریابد وتوافق صورت  فقهاء درباره شرط
 دارند:نظرگیرد اختالف 

 ازجمله:رد مختلف اند یگ های که دروقت عقد صورت می شرط
،اما درین امر ونهی ننموده استدرباره آنهااسالمی که شریعت  شروطی

است،مثل شرط  یها برای یکی ازطرفین ازدواج فائده ومصحلت شرط
 رود، نمودن زن دروقت عقدکه ازخانه ویا ویاوالیت خود بیرون نمی

که اینکند،ویا ویاشرط گذاشتن زن که در سفرهمراه شوهرمسافرت نمی
که دارد  یعوکه به تحصیل ویاکاری مشرویاایندوم نگیرد،زن ش شوهر

 ادامه میدهد وامثال آن.
 نزد فقهای اسالم: شروطیحکم چنین 

 :دها به دوگروه تقسیم گردیدن فقهاء اسالمی دربابت این گونه شرط
 :علما الف: جمهور

شود،اماعقد  درست نیست وفائده ای به آن مرتب نمی یطوگونه شراین-1
 :از جمله علمای شناخته شده مذهب هماننداست:نکاح صحیح 

امام ابوحنیفه،امام مالک،امام شافعی، امام لیث ،امام سفیان  ثوری وابن 
 ازاین نظریه حمایت میکنند.منذرواهل ظاهر
 دالیل ایشان:



 

 

که مگرآنچه ؛ اصل این است که ،هرگونه معاهده وشرط ناجایز است  -1
 .باشد  آن را جایز قرارداده یعت اسالمیشر
فرماید:) ما بال رجال یشترطون  رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  می -3

شروًطا لیست في كتاب هللا؟ من اشترط شرًطا لیس في كتاب هللا فهو 
 باطل، شرط هللا أحق وأوثق( 

گذارند که  های می طوراست حال کسانیکه درمعامالت خود شرطچ
 وجود ندارد؟ جل جاللهدرکتاب هللا 

آن  وجود نداشته باشد،بگذاردکه درکتاب هللا)جل جالله(  یشرط یوهرک
، باشد؛ را که هللا)جل جالله( وضع کرده  یشرط؛ زیرا شرط باطل است

 اولی ومحکم است. عمل به آن
 ومیگویندکه مراد به بودن شرط درکتاب هللا این است که:

حکم آن مسئله درکتاب هللا ویاسنت رسول هللا صراحتا موجود باشد 
که  چنین  ومضمون کتاب وسنت فهمیده شود، پس هر شرطی ااازفحووی

 ناجایز است. ،نباشد
این فرموده وهدایت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم ) المسلمون على -3

م حالاًل (  شروطهم، إال شرًطا أحلَّ حراًما أو حرَّ
که حالل  یکنند،مگرشرط مسلمین مطابق معاهده وشرط خود عمل می

 احرام را حالل بسازد آن شرط الزام آور نیست.را حرام وی
همراه  ی زیراهرعقد؛  هامخالف مقتضی عقد نکاح میباشند واین شرط

یرآوردن یپس تغ؛  مقتضیات وموجبات خود مشروع گردیده است
است که هللا)جل جالله( مشروع گردانیده  ییر حکمیدرمقتضیات عقد تغ

م مرد وصالحیت مرددربردن تغیر دادن عبادات ،ازداوج دو: مثل؛ است 
زن خود درسفر وامثال آن ازمقتضیات عقد نکاح است که برای مرد 
مشروع گردیده است،پس گذاشتن شرط اضافی تجاوز است درحق مرد 

 وزیادت نمودن است دردین هللا)جل جالله( بناء ناجایز است.

 ب: سایر علما
 گویند: تعداددیگر فقهاء می

 -قضاءً -ها نمودن به این گونه شرط و وفاصحیح است، یطواین گونه شر
زن درصورت  بناءً  ، الزامی نیست،اما چون درعقد خلل ونقصان آمده



 

عدم توافق حق فسخ نکاح را دارد:واین مذهب احمدابن حنبل،امام 
 رضی هللا عنه امام اسحاق،امام ابی ثور است،ودرمیان صحابه اوزاعی،

رضی  بن العاصویه،وعمراین روایت ازعمر، سعدابن ابی وقاص،معاو
نیزبه این رحمه هللا علیه  ه است ،وشیخ االسالم ابن تیمیهنقل شد مهللا عنه

 نظر است،دالیل ایشان قرارذیل است:
؛ باحت است إها  مسئله تحقیقی این است که:اصل درمعاهدات وشرط -1

 ها وازافعال عباد است. زیرا معاهدات وشرط گذاشتن کارانسان
ها  رعموم داللت دارند وامرشده است که به میثاقکه به طو ینصوص -2

 شود، ازآن جمله:  ها وفا وشرط
 1، دهمائ {ْلعُقُودِ بِا أَْوفُوا آَمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا)أ( قوله تعالى: } 

 34إسراء:  {ئُواًل َمسْ  انَ كَ  اْلعَْهدَ  إِنَّ  بِاْلعَْهدِ  َوأَْوفُوا )ب( وقوله سبحانه: }
 8مؤمنون:  {اُعونَ رَ  مْ َوَعْهِدهِ  أِلََمانَاتِِهمْ  ُهمْ  َوالَِّذينَ ى: })جـ( قوله تعال

  140نافق ثالث ... ، وإذا وعد أخلف")د( قوله صلى هللا علیه وسلم: "آیة الم
: که ، دانسته شد، ه است عهد امرشده ب که مراعات ووفا پس وقتی - 3

امعنی زیر؛  ها است باحت وجوازاین گونه شرط، إه اصل درمسئل
ن ب نشود،ومدلول آتّ رَ آن مُ ه اما حکمی ب، نداردکه چیزی صحیح باشد

 آنها است.ه حاصل نشود،ومدلول این معاهده ها وفانمودن ب
ة جواب ازحدیث:) كل شرط لیس في كتاب هللا فهو باطل وإن كان مائ -2

 مطلب صحیح حدیث فوق این است که: شرط (
 حرام آمده باشد آن باطل وانچه نهی ،تحریم ویا ابطال آن درکتاب هللا

ح آن صحی ، است،اماآنچه دلیل تحریم ویا ابطال آن درکتاب هللا نیست
 است وباطل نیست.

 ویامطلب حدیث فوق این است که چیزی راکه شارع حرام قراداده باشد
-اما آنچه راکه شارع مباح ؛ درست نیست شرط گذاشتن برای جواز آن

آن ه ده باشد شرط گذاشتن ووفانمودن بارداقر -فعل وترک آن جایز باشد
 الزم است.
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وفانمودن به شرط  :که داردبراین حدیث عقبه بن عامرنیزداللت  -4
وضع شده ،خصوصا درمسئله نکاح ضروری است)عن عقبة بن عامر 
أن النبي صلى هللا علیه وسلم قال: أحق الشروط أن توفوا بها: ما استحللتم 

 به الفروج(

است که مطابق آن  یشرط، وملزم ترین شرط اولی ترین ترجمه:
 معاشرت ازدواجی مباح گردیده است.

این حدیث داللت داردکه وفانمودن به شرط درباب نکاح مؤکدتر والزام 
آورتراست نسبت به دیگرمعاهدات،زیرا مبنی نکاح به احتیاط ودقت 

 بیشتراست.

 د: اللت دارجوازاین گونه شرط ده نیزب رضی هللا عنهفیصله عمر -4
 نقل میکندکه: رحمة هللا علیه)عبدالرحمن بن غنم 

دم که،مردی آمد وگفت:ای درمجلس عمر همرایش زانوبه زانونشسته بو
ین من همراه این زن نکاح نمودم،وبرایش تعهد نمودم که مامیرالمؤ

–رفتم به فالن فالن  منطقه بروم گ درخانه خودش باشد،والحال تصمیم
که  یعمر درجواب گفت:شرطشود؟ چطورمیوزن را میخوهم باخودببرم 

 نموده ای الزمی  وحق این زن است،آن مردگفت:
 که موافقه در یاین شرط خودمردهارا هالک ساختم،زیرا هر زنه من ب

 شوهرخودرا طالق میدهد!  ،شرط نداشته باشد ریتغی
اهده وشرط خوددروقت ن ملزم اند مطابق معانادرجوابش گفت:مسلمعمر

 (.عقدعمل کنند

اللت داردکه که قبالگذشت نیزد صلی هللا علیه وسلماین حدیث نبوی  - 6
م روفابه عهد ضرو ی است)المسلمون على شروطهم، إال شرًطا حرَّ

 حالاًل، أو أحلَّ حراًما(
سازند،کسیکه برای زوجه  واین شروط که ذکرشد حالل را حرام نمی 

ط ازدواج رم ،به سبب این شریگ گذاردکه دیگر زن نمی خودشرط می
سبب خلل ونقصان درشرط برای زن ه شود،اما ب دیگربرایش حرام نمی



 

حرام  شود،پس درکجا به سبب این شروط حالل حق فسخ ثابت می
 گردیده است.

 خوددروقت عقد حق خودرا ساقط کردهمرد به اختیار دیگر؛ وازطرف
 بناء دیگر حق استفاده ازین حق ساقط شده را ندارد. است؛

 ( مطابق مذهب احمدابن حنبل وغیره86افغانستان ماده:)قانون مدنی 
 ،فقهاء این گونه شرط را به رسمیت شناخته  وبرای زوجه دروقت تخلف

 حق فسخ راقایل گردیده است.

محوخشونت علیه زنان وغیره تقنینی وچون فعال قانون مدنی وفرمان 
ه وضع نمود هم جزا ردته ودرمورسمیت شناخه قوانین این حقوق را ب

دروقت عقددربابت این شروط : وظیفه زوجین است که اوالً است،بناءً 
 تعمق نموده بعدا معاهده ازدواج را امضاء نمایند.

دواج باید زوجین مشوره نموده این بعدازشروع عمل از: که دوم این
فرصت را ازدست نه دهندکه مسئله به فسخ ،مجازات ویا جبران خساره 

 141مالی برسد.

 اریزکار قانونگ
مشارکت در تهیه ،ازی زب شدن زنان به عضویت مجالس قانونگانتخا

د های اسالمی منافات نداشته باشلوایح و قوانینی که با احکام و ارزش
فتاء و إ»چون مردان از حق و استعداد بالمانع است؛ زیرا زنان نیز هم

برخوردارند، اما الزم به یادآوری است که با توجه به وظایف « اجتهاد
ها که اداره امور مربوط به منزل است، تنها در شرایطی که خانم اصلی

اید، الزم است زنان به ضرورتی وجود داشته باشد و مصلحتی ایجاب نم
اهمیت و  بپردازند و این به معنای عدم امور سیاستاری و زگکار قانون

بلکه بدان سبب است که از یک طرف برخی  ؛نیست زنانعدم توانایی 
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عزم، قاطعیت و دوراندیشی بیشتری نیازمند است و از طرف از امور به 
اری زقانونگ به خاطرمشکالت متعدد کار سیاسی،هادیگرممکن است خانم

وقاطعیت   گذاری ،تأثیرقضایی تحت تأثیرعاطفه واحساس موفقیت امورو
 در حد بسیاری از مردها نباشد. دراجرائات شان

ل زنان ممتازی که در انتقاولی در برخی از دوره های تاریخی بودند 
 استاارزش های دینی وروایت احادیث نقش کلیدی ایفانموده اند، دراین ر

میتوان از نقش اساسی عایشه صدیقه همسر رسول گرامی اسالم در 
 حدیث نام برد که از زنان خردمند تاریخ محسوب 2100روایت بیش از 

 می شود.

 

 گفتار سیزدهم

 قبیح دانستن مشوره بازنان

ین یک عرف وعنعنه نامعقول وناپسندیده است که برخی معتقدند زنان ا
اهل مشوره نیستند ونباید در قضایای مهم خانوادگی ، اجتماعی وسیاسی 
اداری مملکت بازنان مشوره نمود وبه عباره دیگر: مشوره بازنان را 
خالف مقتضیات ودر تضاد با مصالح عمومی جامعه میدانند؛ در حالیکه 

متعال پیامبر صلی هللا علیه و سلم را برای مسلمانان الگوی نیک خداوند 
معرفی میدارد تا در این موضوع نیز از او پیروی نمایند، چنانچه فرموده 

ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ  »است:  .142«لَقَدْ َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل َّللاَّ

ر ار و گفتاپیغمبر خدا برای شما سرمشق و الگوی نیکوئی در )شیوه پند
 -ی هللا تعالی عنهضر –باصحابه  -ورسول هللا و کردار( تان است

د، از جمله با تعداد زیادی از زنان صحابیه مشوره نمودن یدرموارد زیاد
 نیز مشوره نموده اند ونتایج بلندی را نیز کمایی نموده اند.
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سنت است كه مرد در امور زندگي با همسر خویش مشورت نماید و در 
را سرمشق خویش قرار دهد.  لی هللا علیه وسلمص -خدا این مورد رسول

اوند فرمود؛ زیرا خدبا اصحاب و همسران خود مشورت مي همیشهاو 
 متعال به او دستور داده بود كه:

 [159﴾ ]آل عمران: َوَشاِوۡرُهۡم فِي ٱأۡلَۡمرِ ﴿

 «. در امور با آنان مشورت كن»ترجمه: 

 فرموده است:جالله جل و در مورد صفات اهل ایمان خداوند 

 [38]الشوری:  (َوأَۡمُرُهۡم ُشوَرىَٰ بَۡينَُهمۡ ﴿

 «. نمایندها امورشان را با مشورت حل و فصل ميآن»ترجمه:

طوری که قبالً بیان گردید پیامبر بزرگ اسالم در امور مهمی مثالً صلح 
حدیبیه با همسر خود أم سلمه مشورت نمود و در نتیجه موفقیت 

سول خدا شد،همچنان مشوره با خدیجه نخستین چشمگیری نصیب ر
همسر مهربانش باعث تقویت روحیه ومورال رسول خدا و آغاز دعوت 

 پیامبر بزرگ اسالم گردید.

مسئله مشوره بازنان مستندازکتاب هللا وسنت رسول هللا صلی هللا علیه 
وسلم  وسیرت بزرگان صحابه بیان گردید،ومنطقی بودن مشوره وفوائد 

ه ن کارنامعقول وعنعنشوره با زنابیان گردید،بناًء قبیح دانستن مآن نیز 
 نفرین آوراست،وباید به ضدآن مبارزه صورت گیرد.   ی 

 گفتار چهاردهم

 بدون دقت ومشوره خیابانینکاح 

وهمچنان بدون برنامه دختر وپسربدون شناخت قبلی ودقت الزم  ازدواج
پیامد ناشی ازاین نوع و نیستوپسندیده کارخوب ریزی پسندیده دینی 



 

 

ازدواج ها که معموالً با جور آمد خصوصی میان دختر وپسر در روی 
 خیابانها وپس کوچه ها صورت می گیردخیلی ناگوار است.

معموال دخترها عاطفی تصمیم  :وجود دارد این است که ی کهمشکل 
شوند وبعد ازچندروزاین  ولگرد وعیاش می یاه رند وشکاربچهیمیگ

او انه کسی ب !ماند نوشت باقی میرخورد ودختربی س می نکاح برهم
این  به َدر آید.ازعهده مشکالت زندگی  دمیکند ونه خود میتوان ازدواج

ب هم بدیده احترام نظر دیگر خانوده واقارجریان منجر به این میشود که 
دوچند میشودکه زن حامله باشد ودیگرتوان  ینمیکنند واین مشکل زمان

ه باشد وهزینه مصارف طفل هم باالی شانه اوسنگینی کارراهم نداشت
بی سرنوشتی از یکسو،بدنامی های اجتماعی  ، در چنین وضعیتی کهنماید

وفرهنگی از سوی دیگر،مشکالت ناشی از حاملگی از جانب دیگر،عدم 
احترام متقابل در خانواده پدر  ومنتگذاری ها وتهدید های سایر اعضای 

اورا شدیداًجریحه دار میکند وسخت تحت فشار خانواده نیز روح وروان 
از جمله خودکشی،  قرارمی دهد ؛ دختر به اتخاذ تصامیم خالف دینی

خودسوزی، فرار وپیوستن به باند های مافیایی وگمراه وبداخالق نیز 
 شود. ل میمتوص

م خانه تعین گردیده این یِّ ـَ یس وقییکی ازفلسفه های که دراسالم مرد ر
زن است که  بودن طفی عمل میکند،همین جانب عاطفیزن عا که: است

 ً که تجربه  او نمیتواند دقت الزم را درامورازدواج وزندگی خود خصوصا
 قبلی هم ندارد اتخاذنماید. 

دراسالم ممدوح دانسته شده که ازدواج دریک مرحله دیگر: ازطرف
گیرد وبعد ت گاری ویاخطبه صوربلکه اوال خواست ؛صورت نه گیرد

شناخت دقیق ازیک دیگر نوبت ی ازشدن یک زمان ومرحله  ازسپری
مرحله تجربوی است ،دیازح اصلی فرارسد،درحقیقت مرحله نامنکا

برعکس مرد  ؛دها شکارمردان شهوت پرست وعیاش واقع نگردن .تازن
نیز شناخت بهتری از همسر آینده خودداشته باشد تا مبادا در دام کسی 

 گی خوش وآرام داشته باشد.بیافتد که هرگز نتواند یک زند



 

ی که در این مورد قابل بحث است اینست که: این نوع موضوع دیگر
ع شای بیشتر باعث بدنامی خانواده دختر میشود ودر میان مردم ازدواج ها

ن میشود که دختر فالنی بداخالق بوده واز قبل روابط نامشروع با فال
 شه دار شدن روابطمردداشته است. اینگونه حرف ها نه تنها باعث خد

ً باعث موضعگیری های شدید وخشونتبار  خانوادگی میشود؛ بلکه بعضا
گردیده وگاهی اتفاق افتاده که اقارب دختر به خصوص برادران ویا 

 پدرش اورا تهدید به مرگ نموده اند.

سراغ داریم رضایت ازدواج هاکه ازین نوع  یکه تذکردادیم نتایجچنان
است که درامرنکاح دقت دختران وپسران الزم  همهه ب بناءً ؛ بخش نیست 
وپس کوچه  سرخیابان، ازدواجِ دهند، وازنکاح بدون دقت چبیشتربه خر

 د.اجتناب کننذ،تادرآینده دچارپریشانی وسردرگمی نه گردن ها

در میان قرارداد های اجتماعی ومیثاق های معروف ومشهور در عرصه 
ظ ر قرآنکریم به میثاق غلیبین المللی،یکی هم عقد ازدواج است که د

 ر دینای برای برگزاری وانعقاد این میثاق د یادگردیده و تشریفات ویژه
مبین اسالم وحتی در برخی از ادیان دیگر پیشبینی شده است که 
باحضور شاهدین،اقارب طرفین وده ها وصدها وحتی هزاران تن دیگر، 

 برگذار می شود.

 چنانچه قرانکریم می فرماید:

 143 -َغِليًظا ِميثَاقًا ِمْنُكمْ  ذْنَ َوأَخَ 

 ترجمه: و زنان از شماپیمان محکمی گرفته اند.

آیا منطقی است که این پیمان محکمی که تبعات مختلفی از قبیل 
مهر،نفقه،تضمین زندگی زناشوهری ، شریک شدن در زندگی یکدیگر، 

به  پیوند قرابت وخویشاوندی باچندین خانواده وکام گرفتن از یکدیگر را
،روی خیابان دنبال دارد؛ در پشت درهای بسته، کوچه وپس کوچه ها
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ها،پایمال نمودِن   قوانین ومقررات شرعی، قانونی، عرفی وسنت های 
 پسندیده اسالمی وملی ، دست به چنین کاری زد؟

ً به مصالح علیای طرفین وجامعه  ً این کار منطقی نیست وقطعا دقیقا
 نیست.

رف وعنعنه ناپسندیده در قرن بیست ویکم بدون شک این نوعی از ع
است که در میان جوامع شیوع یافته واصالً به مصلحت طرفین وبه 
سرنوشت زن ومرد تاثیر منفی دارد؛ لذا اجتناب ازاین نوع ازدواج های 
خیابانی، کاریست معقول وپسندیده ووظیفه علمای دینی وبزرگان جامعه 

 ند گرفته شود.است تا جلو اینگونه ازدواج های ناپس

 قرار ذیل است:  ازدواج های خیابانی عواملی  افزایش ووقوع 

 پائین بودن سطح تعلیم وتربیه فامیلی طرفین. -1

 کم بهادادن به تعالیم دینی وعدم رعایت اخالق اجتماعی. -2

باالی  از رطیق تلویزیون ها تاثیرات افالم وسلایر های خانوادگی -3
تماشای این سلایر ها معموالً که  ،خانواده ها به خصوص نوجوانان

معّرف اینگونه پیوند های خیابانی و شکننده ارزش های اسالمی 
 جامعه می باشد.درواخالقی 

آشنایی در محیط دانشگاه ها ، اختالط در ادارات ومحیط کاروتماس  -4
 های تیلفونی.

انترنت، فیس بوک ، سینما،کاباره نشرات چاپی،نقش اساسی وکلیدی  -5
 مهمانی های میان جوانان.میله ها وو وخصوصی ها،محافل عمومی

رفت وآمد های بی َرِویّه ی مردان وزنان بدون درنظر داشت  -6
 محرمیت ومعیار های اخالقی واسالمی در خانواده ها.



 

ضعف اقتصادی جوانان که نمیتوانند زمینه های اقتصادی مراسم  -7
عروسی خویش را مهیا ومطابق مقررات وزمان معینه وبارعایت 

 ف وعنعنات پسندیده اسالمی ، ازدواج نمایند.عر

کم توجهی ویاعدم پیگرد حقوقی وقضایی توسط ادارات مسئول در   -8
 موارد مشابه.

وادارات  پایین بودن میزان کار فرهنگی وآگاهی دهی رهبران دینی  -9
 در میان مردم از اضرار همچون ازدواج های غیر قانونی. مسئول

 گفتار پانزدهم

 بل ازوالدتق های نامزادی

 ی ازازدواج هایاز طرفی  نمونه ، قبل ازوالدت  فرزنداند نمودن انامز
ولد نشده اما ازطرف که طفل تاهنوزت وغیر قانونی استاجباری 

 .گردد زدمیپدرومادر نام
 دیگر درشکم دارندبادوستان کهرا  یهستندكه اطفال یتعدادي از والدین

میكنند ، كه بعدازتولد آنها این  د یگرخود که حمل درشکم  دارندنامزد  یک
ر به این كه به نام  یک وبعد ازجوان شدن نظ بدیا ادامه می نام زدی
بدون رضا  ودشده اند، پسر دختر به خواست اولیای  خودازدیگر نام

كه نه مصلحت درین در حالی؛ دیگر عروسي میكنند با یک ورغبت، جبراً 
ازدواج درین کار دخیل  نوع نکاح  وجود دارد ونه اختیاری ازطرفین

 است. 
دین مقدس  تعالیم واالی هم خالفها زد کردن این نوع نکاح ونامبناءً 

دخالت ؛ از سوی دیگر: اسالم وهم خالف مصلحت ازدواج است
غیرمنصفانه وغیرمنطقی درسرنوشت کسانی است که تاهنوزپا به 

را  هاجبار واکرادادیم که اسالم  عرصه وجود نه گذاشته اند،ماتوضیح
چه رسد به اکراه می پذیرد،ده که مهمترین مسئله حیات است ندرعقی

که هرقدم آن عشق ،محبت،تحمل پذیری ودقت را  درعمل وکاری



 

 

ضرورت دارد.اگرچه این رسم نسبت به رسوم دیگرقلیل وکم یاب است 
علم وسواد  به ویژه درمناطقی کهاما تاهنوزدراطراف وجاهای دوردست 

بیداد  ورسوم روستایی حاکمیت عام وتام دارد، داشته پائین قراردر سطح 
 می کند.

قَاَل َكانُوا يَتَبَايَعُوَن اْلَجُزوَر إِلَى َحبَِل  رضی هللا عنه بن عمرَعْن َعْبِد هللاِ -

 144. َج النَّاقَةُ َما فِي بَْطنَِهااْلَحبَلَِة فَنََهى النَّبِيُّ ?َعْنهُ فَسََّرهُ نَافٌِع أَْن تُْنتَ 
که روایت میکندکه عادت اهل جاهلیت بود رضی هللا عنه ابن عمرمه: ترج 

 یعنی معامله ؛یدن حمل ئشتران را تاوقت زا  دخرید وفروخت میکردن
رگ شدن حامله زه حمل شتر بدنیابیایدوبعدازبک تاوقتی دمیکردن

مله معا شودوحمل آن بدنیا بیاید،رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  این نوع
 ود.را منع نم

 گویند: علماء درشرح حدیث می
 :دلیل ممنوع بودن این بیع این است که 

می آن را یاین بیع فریب است ومعامله است به چیزیکه انسان قدرت تسل
 145آید ویامرده. دنیا میه ندارد ومعلوم نیست که حمل زنده ب

 دی قبل ازوالدت؛اازین حدیث به نحوی استدالل میشود به حرمت نامز
 ن راآربیع جاهلیت فریب ومعامله ای بودکه انسان قدرت تسلیم چنانکه  د

یست رسول هللا صلی هللا علیه وسلم آن را منع نمود وشک ننداشت،بناءً 
که دی قبل ازوالدت عین معامله است،والدین کاری رامیکننداکه درنامز

 می آن را ندارند.یصالحیت انعقاد وتسل
 نکاح اجباری وحقوق طرفین که دربابت یدالئلقطع نظر ازدلیل فوق، 

دبه واج ذکرنمودیم همه دلیل اندکه برای طرفین ازی عقد نکاح واختیار
ه واهل علم وقلم است ک ین رسم نامعقول؛ لهذا وظیفه علماعدم صحت ا

 درزدودن این رسم وعنعنه نامعقول سعی وتالش کنند.
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 گفتار شانزدهم

 خشونت فزیکی علیه زنان

ه بحث پیرامون خشونت های فزیکی وتنبیه بدنی زنان قبل ازاینکه ب      
بپردازیم باید یادآور شویم که برخی از انسان های نااگاه تنبیه وتأدیب 

را که به مقصد اصالح انها صورت میگیرد به توسط شوهر وپدرزنان 
اشتباه می گیرند وآنرا به خشونت علیه زنان تعبیر می نمایند؛درحالیکه 

صالح ها ومیتودهای مرحله به مرحله را برای ادر قرآنکریم شیوه 
برخورِدخشونتبار ویا إعمال ن کریم انسانها طرح وهیچگاه هدف قرآ

اذیت وآزار زنان نیست؛ بلکه قران کریم هرگونه خشونت فزیکی 
ومعنوی علیه زنان را نه تنها محکوم میکند؛ بلکه راهکار های پسندیده 

 نگین را ارائه میدارد. زشت ونی برای مبارزه با این پدیده 

دراین مورد نخست به موِضع قران کریم که راجع به تأدیب واصالح      
زنان گستاخ آمده است می پردازیم وسپس وارد بحث اصلی یعنی 

 خشونت علیه زنان میشویم واضرار انرا نیز به بررسی می گیریم.

 تأدیب مشروع:الف:
و كارهاي ناصوابي  بگیرد هرگاه زن راه نافرماني و سركشي را در پیش

که به مصلحت علیای خانواده وعزت وآبروی طرفین نمی  را انجام بدهد
 شوهر حق دارد كه براي اصالح او اقداماتي را انجام بدهد.  باشد،

 فرماید:را به چهارمرحله تقسیم نموده و ميعملی قرآن کریم این اقدامات 

َجاُل قَوَّ ﴿ ُ بَۡعَضُهۡم َعلَىَٰ بَۡعٖض َوبَِمآ أَنفَقُواْ ُموَن َعلَى ٱلن َِسآءِ اَٰ ٱلر ِ  بَِما فَضََّل ٱَّللَّ

ت ِفَظَٰ ٌت َحَٰ ََٰ نِت ُت قََٰ ِلَحَٰ ِلِهۡمِۚ فَٱلصََّٰ تِي تََخافُوَن  ِمۡن أَۡمَوَٰ
ُِۚ َوٱلََّٰ ل ِۡلغَۡيِب بَِما َحِفَظ ٱَّللَّ

 فَإِۡن أََطۡعنَكُۡم فاََل نُُشوَزُهنَّ فَِعُظوُهنَّ َوٱۡهُجُروُهنَّ فِي ٱۡلَمَضاِجعِ َوٱۡضِربُوُهنََّّۖ 



 

 

ا  ا َكبِيرّٗ َ َكاَن َعِلي ّٗ َوإِۡن ِخۡفتُۡم ِشقَاَق بَۡينِِهَما فَٱۡبعَثُواْ 34تَۡبغُواْ َعلَۡيِهنَّ َسبِياًلۗ إِنَّ ٱَّللَّ

ُ بَۡينَُهَمآۗ  ا يَُوف ِِق ٱَّللَّ حّٗ ۡن أَۡهِلَهآ إِن يُِريدَآ إِۡصلََٰ ا م ِ ۡن أَۡهِلهِۦ َوَحَكمّٗ ا م ِ َ َكاَن  َحَكمّٗ إِنَّ ٱَّللَّ

ا  ﴾ 35 َعِليًما َخبِيرّٗ

 [35 -34نساء: ]

( زنانند؛ زیرا خداوند )براي اداره سرپرست )و نگهبان، مردان »ترجمه:
هایي را بر عهده مرد قرار داده و براي اداي این امور منزل و مسئولیت

ها( بعضي )از مردان( را بر برخي )از زنان( برتري بخشیده مسئولیت
نمایند. زنان خوب و مي چاز اموال خود براي )خانواده( خر و است

هایي هستندكه فرمانبردار )اوامر خداوند و دستورات مشروع صالح آن
زیرا خداوند  ؛ دارندشوهران خود( بوده و اسرار )زناشویي( را نگاه مي

ها دستور داده است و زناني را كه از سركشي و نافرماني به حفظ آن
بستري با ان هستید، نصیحت كنید )اگر مؤثر واقع نشد( از همها نگرآن
ها خودداري كنید و بستر خویش را جدا نمائید! )اگر باز هم كارساز آن

ها را به روش مناسب تنبیه بدني بنمائید. پس اگر به راه صواب نبود( آن
 رها را آزاقول( شما شدند دیگر آنآمدند و مطیع فرمان )مشروع و مع

 .گمان خداوند بلندمرتبه و بزرگوار است ، بيندهید

اگر )میان زن و شوهر اختالف پیش آمد( و نگران بودید كه باعث جدایي 
ها بشود، داوري از خانواده شوهر و داوري را از خانواده زن میان آن

ها( بفرستید اگر این دو داور به )انتخاب كنید و براي حل اختالف نزد آن
نماید. ن را آشتي بدهند، خداوند آن دو را موفق ميراستي بخواهند آنا

ها( آگاه نیات آنوگمان خداوند مطلع )برظاهرمردم( و )ازاسراربي
 «. است

این آیه قرآن کریم بیانگر این حقیقت است كه زنان صالحه و پرهیزكار و 
اما زناني كه راه سركشي و ؛م نیازي به ارشاد و تنبیه ندارندملتز

كنند و به گیرند، به تنبیه و اصالح احتیاج پیدا مير پیش مينافرماني را د
که  یراحلخاطر جلوگیري از فروپاشي خانواده و اصالح و تهذیب، م



 

که قبال شرح ، گردد  عملی می آنهاتذکررفته درموردی قرآن کریم درآیه 
 شد.

که مشهور ترین وخشن  لت وکوب فزیکی موردِ رف درومادرین جا ِص 
 بحث خواهیم نمود: خشونت علیه انسان می باشد،ترین نوعی از 

 :گویندبرخي از فقها مي

 تازیانه، طنابِ  ی زدن بدان معني نیست كه مرد با تمام توان به وسیله
هایي را بر ضربه یدیگرابزارووسایل و یا ، اسلحه کیبل تاب داده شده،

كند و  تواند مشكل را حلبدن زن وارد نماید، بلكه گا هي سیلي آرامي مي
زن را متوجه عدم احساس مسئولیت خود بنماید و به زدن بیشتر نیازي 

 نباشد.

كه برخي از زنان، حاضر به شنیدن نصیحت و دلسوزي  یجااز آن
توجهي به مصالح خانواده راه كس نیستند و با خودخواهي و بيهیچ

یه حل باقیمانده همین زدن و تنبگیرند و تنها راهنادرستي را در پیش مي
بی آن رادرمرحله یدأقرآن کریم به عنوان راه حل ت بناءً ؛ هاستنمودن آن

 سوم اصالح زوجه مجازقرارداد. 

مسئولیت از این فرموده رسول خدا زنان سركش و بي زدنِ  مشروعیتِ 
 اند:الوداع فرموده ةکه در حج،شود صلی هللا علیه وسلم  نیزثابت می

با زنان فراموش نكنید، زنان در  سفارش به مردم را براي رفتار درست»
 حق دیگري بر آنان ندارید شرعي،اند، به جز همین حقوق نزد شما امانت

د. در این صورت )پس از اندرز( كه كار خالفي را مرتكب شونمگر آن؛ 
ها را تنبیه نمائید و ها را ترك كنید و به روشي آرام آنبستري با آنهم

وجه آنان را آزار ندهید! گشتند به هیچچنانچه به راه صواب و اطاعت بر
ها نیز بر شما داراي بدانید كه شما بر زنان خود حق و حقوقي دارید و آن

كس را كه شما ها این است كه هیچحق و حقوقي هستند. حق شما بر آن
ها آید به بستر و منزل خود راه ندهند و بدانید حق آناز ایشان بدتان مي



 

 

ها را به بهترین روش ممكن خوراك و لباس آن هم بر شما این است كه
 146«.نمایید(نیکوتهیه كنید )و با آنان معاشرت 

 آمده است که: رضی هللا عنه و در حدیث  معاویه بن حیده

قَاَل: قُْلُت: يَا َرُسوَل هللاِ , َما َحقُّ َزْوَجِة أََحِدنَا َعلَْيِه؟ , قَاَل: " أَْن تُْطِعَمَها  )

َوتَْكسُوَها إِذَا اْكتََسْيَت, َواَل تَْضِرْب اْلَوْجهَ, َواَل تُقَب ِْح َواَل تَْهُجْر إاِلَّ  إِذَا َطِعْمَت 

 147(فِي اْلبَْيتِ 

ده های ما بر عه زن: از رسول خدا صلی هللا علیه وسلم  پرسید ترجمه:
 فرمود:  خدا صلی هللا علیه وسلمماچه حقوقي دارند؟ رسول ی 

س لبا د و هرگاه بهی، مواد غذایي را فراهم كنهرگاه به غذا نیاز داشت»
خن و س د و بر چهره او نزنیدیاحتیاج داشت، لباس مناسب او را تهیه نمای

 ،خانه  ی  رگاه خواستید او را جز در محدودهد و هیزشت به او نگوی
 «.ترك نكنید

برای  باشندکه حل میبستري و تنبیه بدني آخرین راهدر واقع ترك هم
ري و در واقع همانند بیماگردند عملی میاده فروپاشی خانوازی جلوگیر

هاي دیگري براي معالجه وجود نداشته جسمي است كه چنانچه راه
دیبی، أاحي متوسل شد ودرین عمل جراحی وتباشدباید به عمل جر

ه نیزوضع شده است که شوهرنباید ازآنها سرپیچی کند و چنانچ یضوابط
ه شود و باید بز نماید، ستمكار تلقي ميشوهر از حد معمول و الزم تجاو

 اي كه زن را زخمي نموده یا آزار داده مجازات بشود.اندازه

 زنان مقصر باشند: که  است یاین درصورت

 هاي دیني،اما اگر اشكال كار از طرف شوهر باشد و او به مسئولیت
رفي و اخالقي خود عمل ننماید، زن به روشي مناسب براي اصالح عُ 

                                                             
ابن  -9124،شماره حديث:5/372سنن کبری نسائی:-3087،شماره حديث:5/273ترمذي:-146

 .1851،شماره حديث:3/57ماجه:
 -22200،شماره حديث:33/227مسنداحمد:-4214،شماره حديث:2/210ابوداود:-147



 

و حفظ خانواده از فروپاشي، باید تالش الزم را بنماید؛ زیرا  شوهر
 فرماید:خداوند متعال مي

ٌ َخافَۡت ِمۢن بَ ﴿ َحا ن يُۡصلِ لَۡيِهَمآ أَ عَ  ُجنَاَح ا فاََل اضَ ۡعِلَها نُُشوًزا أَۡو إِۡعرَ َوإِِن ٱۡمَرأَة

ۡلُح َخۡيرابَۡينَُهَما ُصۡلحَ   [.128﴾ ]النساء: َوٱلصُّ

زني دیدي كه شوهرش )از اداي مسئولیت شرعي و هرگاه »ترجمه: 
زند )و با هر سر ناسازگاري دارد و از او( خانوادگي خود( سر باز مي

 روي گردان است بهتر آن است كه هر دو براي صلح و آشتي تالش كنند
 «.و مصالحه )همیشه از جدایي( بهتر است

 مشروعیت وعدم مشروعیت ضرب فزیکی:

ازطرف شوهر اگرچه دردین اسالم مشروع  اً زدن زنان ناشزه تادیب
 هللا دن اجتناب نماید؛زیرا رسول هللا صلیز است،اما بهترآن است که از

 واخالق وسنت رسول هللاد علیه وسلم خودشان گاهی این کاررا نکردن
 د،آن عمل نموه صلی هللا علیه وسلم  کامل ترین طریقه است که باید ب

 د:میفرمایرضی هللا عنها عایشه 

ِ صَ  ولِ سُ ا َضَرَب رَ مَ » ُ لَ َّللاَّ  اَل ْمَرأَةً وَ إِ اَل وَ  هِ دِ يَ ا قَطُّ بِ يئً شَ  مَ لَّ سَ وَ  يهِ لَ عَ   ى َّللا 

ِ أَْن يَُجاِهدَ فِ  َخاِدًما إال    148...(.ي َسبِيِل َّللاَّ
علماء ازین حدیث استدالل میکنند که زدن زوجه برای ادب اگرچه مباح 

ول هللا صلی هللا علیه وسلم  هیچ اماترک آن بهتر است؛زیرا رس ؛است
 149.ه اندنکردی راگاه خودشان چنین کار

 درحدیث  دیگری که درین مورد آمده داللت به کراهت این کارمیکند:
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ِ بن)  قال:،  َزْمعَةَ رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا علیه وسلم عبد َّللاَّ
 .150( يَُجاِمعَُها في آِخِراْليَْومْمَرأَتَهُ َجْلدَ اْلعَْبِد ثُمَّ إم دُكُ اَليَْجِلدُ أحَ »

 دیب مردد است میان جواز وکراهیت؛أبرای ت زدن زندیگر،ازطرف 
کراهیت آن ازین جهت که منافی حسن معاشره است، معاشرت زوجین 
وعشق ومحبت میان آنها ا زجمله شدیدترین  ومحکمترین عشرت ومحبت 

باس  وپرده ل ،است،حتی این که هرکدام اززوجین نسبت شدت اتصال
 دیگری خوانده شده  است.

د نموده وبه تمردشان ها تمرّ  ومشروعیت آن ازین جهت که بعض زن
اگر زده نشوند وبیم ضرب وجود نداشته باشد، زنان یافت  ؛ادامه  میدهند

همال وتحمل نظام إشود،ودروقت  میشودکه جزبه زدن اصالح نمی
وزدن فزیکی اصالح پاشد، وامااگربه غیر از ضرب  خانواده ازهم می

شود بهتراست،اماباوجودآن ،اوال:خالف عشرت حسنه زناشوهری است 
آن داللت ه "ب ثُمَّ يَُجاِمعَُها في آِخِراْليَْومچنانکه جزئی آخراین حدیث"

 151دارد.

حدیث ایاس بن ، جوازوکراهیت  مردد بودن زدن زن میاندلیل دوم و
لم   صلی هللا علیه وسگوید: رسول هللا که میی هللا عنه ضر عبد هللا
 فرمود:

 ( ُ ، فَقَاَل  ال تَْضِربُوا إَِماَءَّللاَّ قَاَل: فَذَئَِر الن َِساُء َوَساَءْت أَْخالقُُهنَّ َعلَىأَْزَواِجِهنَّ

ِ، ذَئَِر الن َِساُء َوَساَءتْأَْخالقُُهنَّ َعلَى أَْزَواِجِهنَّ ُمْنذُ نََهْيَت عَْن  ُعَمُر: يَا َرُسوَل َّللاَّ

, قَالَ َضرْ  ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  :بِِهنَّ  152(.فَاْضِربُوُهنَّ  :فَقَاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ
،وزنان زیاد نزد رسول هللا صلی دپس مردم زنان خودرا همان شب زدن

رسول هللا  ،بعداً دهللا علیه وسلم  آمده از شوهران  خود شکایت نمودن
 که صبح شد فرمود: صلی هللا علیه وسلم  وقتی
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ُ ال )  ٍداللَّْيلَةَ َسْبعُون اْمَرأَةً، ُكلُُهنَّ يَْشتَِكيَن الضَّْرَب، َواْيُماَّللَّ لَقَدْ َطاَف بِآِل ُمَحمَّ

  .153(رواه أبو داود وابن ماجهتَِجدُوَن أُولَئَِك ِخيَاَرُكمْ 

 گوید: درین باره میرحمة هللا علیه  امام شافعی

و عف اندن رااجازه داد،وبرایشرسول هللا صلی هللا علیه وسلم برایشان ز
 امافرمود: ؛  وبرد باری راهم اجازه داد

 154است. «زدن» بهترین کار ترک ضرب

ا شودکه ایجاب مجازات وتعزیرر را مرتکب یاگرزن فعل؛  دلیل سوم
ی برااشوهرحق نداردکه مجازات وتعزیررا باالیش اجراکند؛زیر بنماید،

شوهرتربیه وادب دادن  شوهرچنین حقی داده نشده است،وفقط وظیفه
د ویا طالق دادن به نحو احسن شرت به معروف نمایااست،سپس یامع

 بناءضرب فزیکی زن مکروه است.؛است

بل ازینکه عمل ق -قابل تذکر است که  : زدن زن به بهانه احتمال نشوز
،ویانسبت ذهن نشین ساختن هیبت شوهردردل زن خالف را انجام دهد

ان را دروقت ازدواج به سخت گیری ودرشت ها فرزندانش چنانکه بعضی
 ،توصیه میکنند تازن هیبت شوهررا درک نماید ومتوجه باشد یخوی

د سبب هالکت مردان وزنانی وچه بسااین توصیه های فاس؛درست نیست
سبب طالق میان در نهایت ،واست وخانه های را ویران ساخته گردیده

 !زوجین گردیده است

مردی،زن ،ضرب فزیکی ذکرشد مورِد درکه  یاگربعدازین همه نکات
خواهد بزند، الزم است که اورا  خود رانسبت تمرد ونافرمانیش می

؛زیرا مورد ضرب قرار ندهد ناک باشدقهرداشته وغضب ی کهدرحالت
حالت رد وادب نمی دهد،وبسااوقات شوهردرین یدرین وقت انتقام میگ
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که زن رادرخلوت  به شوهرالزم است. لذا ازحد تجاوزنموده وظلم میکند
زند،زیرا دیب نمایدودرپیش روی پدرومادروخوهران خود زن را نأت

است به  یتجاوز زائد :واین ستان اوأوکسرش دراین کار اهانت به زن
اندازه ضرب مباح  که شرع درتادیب اجازه داده است،وهمچنین زن را 

ن اودرنزداوالد وخستگی أزیرا سبب کسرش؛ درپیش روی اوالدش نزند 
رود،ویاسبب عقده  گردد،ویارعب واحترامش نزد آنهاازمیان می آنها می

 شود. مندی اوالد به پدر می

وباید ضرب چنانکه درحدیث توصیف شده شدیدوالمناک نباشد،واززدن 
لم  روی وجاهای حساس اجتناب نماید؛زیرا رسول هللا صلی هللا علیه وس

 :دفرمودن

 155( حْ اْلَوْجهَ َوالَتُقَب   تَْضِربُ َوالَ )

اززدن  ومؤدب شده است،د دست کشیده پس اگرظاهرشدکه  زن ازتمرّ 
 فرماید:  می جل جالله د؛زیرا هللایزن اجتناب کن

 34 نساء ﴾فَإِْن أََطْعنَكُْم فاََلتَْبغُوا َعلَْيِهنَّ َسبِياًل )

ک دیب نبایدالمناأضرب وتی اتفاق دارندکه آله همه علمادیگر؛ ازطرف
حدیث  اینوست ظاهرنشود،زیرا علماءدرشرح واثرازضرب درپ باشد
حٍ گویند:)  می  (فَاْضِربُوُهنَّ َضْربًا غير ُمبَر ِ

 .است که به مسواک ومانندآن باشد یضرب غیرمبرح ضرب -

 (ی هللا عنهضر )ابن عباس

ربد دربدن است که اث یگوید:ضرب مبرح زدن می رحمة هللا علیه قتاده -
 ازآن باقی نماند.
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است  یعبارت اززدنضرب مبرح  -مة هللا علیهحر -حسن بصریازنظر
 که اثرش دربدن باقی نماند.

 میگوید: -مة هللا علیهحر -رویانی

ح آنست ی باشدکه لّ یمال تاب داده شده باشد ویاسکه بدست ضرب مبّرِ
 تازیانه ویاعصاچوب.ه بدستش بزند نه ب

 ایکه اززدن روی وجاه گوید:به شوهرالزم است ابن قدامه حنبلی می
دیب است نه هالک نمودن وانتقام أحساس زن اجتناب کند؛زیرامقصود ت

 156رفتن.گ

 م(گویند:مطابق حدیث)ثم یجامعها في آخر الیو تعدادفقها،می -
درست  یاین است که اززدن فزیکی اجتناب نماید،وضرب دروقت بهتر

است که نشوزتکرارشده باشد، دردفعه اول که نشوز واقع شده باشد 
ت، واگرضرورت به ضرب شدازده ضرب زیاد ضرب درست نیس

 اضافه ازده سوط صلی هللا علیه وسلمنکند؛زیرا درحدیث رسول هللا 
 درغیر حدود هللا رامنع نموده است:

َ  عن أَبَی)   اَل  :صلی هللا علیه وسلم یقول ْنَصاِريَّ قَاَل َسِمْعُت النَّبِيَّ اال بُْردَة
 157(َّللا   ودِ دُ ن حُ ِم   ِد  ي حَ فِ  إال   سواطٍ ة أَ رَ شَ عَ  وقَ وا فَ دُ جلِ تَ 

 نماد کامل حسن است،روی ، ید؛چون موضع یواز زدن روی اجتناب نما
ضرب  د که:،وبعضی علماءگفتننباید در موضع واحد باشدوضرب پیهم 
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خالصه کالم  !به عصا وتازیانه نه ؛مال ویا دست باشدبه مسواک ،دست
 158ت.که هرقدرتخفیف درین باره صورت گیرد بهتر اساین

ر در هنگام خشم،قهها  کسانیکه باالی  زن ،ازین تشریحات دانسته شد
لگد ،چوب ،تازیانه ،تمام توان خودهجوم نموده به مشت اب وغضب

وغیره...ایشان را مورد ضرب ولت وکوب قرارمی دهند وتاوقتیکه 
ی نشود، دست از بدنشان کبود وسیاه نگرددویاخون ازبدن زن جار

،وزن مجبورمیشودکه جنایت شوهرش را ندبردار ضرب وشتم  نمی
یه ازخانواده واوالدش پنهان نگاه دارد،ویازن مجبور میشود برای توج

ای سیای بدن وروی خود دالیل دروغین جورکند، تاجنایت ه لکه
ی شوهرخودرا کتمان کند،اما بازهم این روش صبورانه  ونرم زن جزتعد

 :دانند که وظلم شوهر رادرپی ندارد،بایدچنین شوهران، ب

های روزقیامت را دربردارد،وهرظالم جزا ومکافات عمل  کییظلم تار
خورد ونه قوت  خودرا درروزی خواهد دید که نه مال بدردش می

 فرماید: میجل حالله  هللا؛ چنانچه  ومنصب

ةٍ َوإِْن تَُك حَ ﴿ َ اَل يَْظِلُم ِمثْقَاَل ذَرَّ ْجًرا أَ ْن لَدُْنهُ يُْؤِت مِ اِعْفَها وَ ةًيُضَ َسنَ إِنَّ َّللاَّ

 40نساء:  ﴾َعِظيًما

ت ل ناپسندیده ی ضددینی همانند: عنعنات:فوق دانسته شدکهازتشریحات 
زنان درافغانستان ودیگرمناطق  باالیوکوب شدیدودشنام وتحقیرکه 

آموزهای دینی یعت اسالمی ودر تضاد باهمه خالف شر،تحمیل می شود
 ندارد. ی اسالمبه اسالم وشریعت  یبوده وهیچ ربط

 راین اعمال راغیردینی وغیرقانونیآموزهای دینی وقوانین نافذه کشو
 ن نموده اند.یزات تعیامجاین عنعنات ناپسندیده میدانند وبرای عاملین 

مؤیّد این مطلب  محوخشونت علیه زنانتقنینی فرمان 22مادهچنانچه 
 است.
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 گفتار شانزدهم

 محرومیت ازتعلیم وتحصیل

ختن دختران ویا پسران از تعلیم وتحصیل ، از رسوم اساساً محروم سا
وعنعنات ناپسندیده ای است که جلو ترقی ،تعالی،پیشرفت وتکامل جامعه 

باارزش های  اداینگونه اقدامات در تضّ :انسانی را می گیرد،بنابراین
اسالمی قرارداشته و دین مقدس اسالم وقوانین نافذه کشور ها محرومیت 

 .دانندمی  ردودم از تحصیل وتعلیم را

به منظور اثبات این حقیقت که دین مقدس اسالم بر اهمیت وفضیلت 
دینی تأکیددارد،الزم میدانیم قبل از اینکه  ی آموزش به عنوان یک وجیبه

پهلوهای منفی این امر را به عنوان رسم نامعقول بررسی نماییم، آموزش 
 قراربدهیم.علم وتحصیل را ازدیدگاه شریعت اسالمی مورد مطالعه 

 : اهمیت وفضیلت علم ازنظر اسالمبخش اول

اهمیت وفضیلت علم درروشنی  موردِ ید قبل ازداخل شدن درموضوع،دربا
تعلیم  موردِ در م،وبعداً یقرآن وسنت نبوی صلی هللا علیه وسلم  بحث نمای

 که ازنظر شرعی بسیار بااهمیت می باشند، یرضروری وغیرضرو
 توضح دهیم. 

 ضیلت علم درقرآن کریم:اهمیت وف الف:

ُ الَِّذيَن آَمنُوا هللا تعالی در قرانکریم فرموده است:) - يَْرفَعِ َّللاَّ

ُ بَِما تَعَْملُوَن َخبِيرٌ   11مجادله  (ِمنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم دََرَجاٍت َوَّللاَّ

ترجمه: هللا تعالی بلند می کند در جات آنهایی را که ایماندار هستند و 
 جات کسانی را که برای شان علم داده شده است.در



 

 

وَن ْعلَمُ  يَ َهْل يَْستَِوي الَِّذينَ همچنان هللا تعالی می فرماید:) -

 9زمر  (َوالَِّذيَن اَل يَْعلَُمونَ 

  نند.ترجمه: آیا برابر هستند آنهایی که می دانند و آنهایی که نمی دا

َ إِنََّما يَْخشَ همچنان هللا تعالی فرموده است :) - بَاِدهِ ْن عِ مِ  ى َّللاَّ

َ َعِزيٌز َغفُورٌ   28فاطر  (اْلعُلََماء إِنَّ َّللاَّ

انش ترجمه:هرآیینه از هللا تعالی علماء می ترسند.)علما واهل د
ال ته اند،ازدساتیر وهدایات هللا متعخدرروشنایی دانش وعلمی که آمو

 (.پیروی نموده درهرحالتی خدارا حاضر وناظر میدانند

 َوَربَُّك ( اْقَرأْ 2نَساَن ِمْن َعلٍَق )( َخلََق اإْلِ 1أْ بِاْسِم َرب َِك الَِّذي َخلََق )اْقرَ )  -

 5 -1 :(. علق نَساَن َما لَْم يَْعلَمْ ( َعلََّم اإْلِ 4( الَِّذي َعلََّم بِاْلقَلَِم )3اأْلَْكَرُم )

ه رددا کترجمه : بخوان به نام پروردگارت ، ذاتی  که پیدا کرده است . پی
است . ذاتی  بزرگوارتراست انسان را از خون بسته . بخوان  ورب تو

 انست .می داست که با قلم آموختاند. یاد داد به انسان آنچه را  که انسان ن

ِ  َوقَاَل الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َوْيلَُكْم ثََوابُ ) - َمْن َخْيرٌ  َّللاَّ ا َواَل َمَن َوَعِمَل َصاِلحً آ ل ِ

ابُِرونَ  يُلَقَّاَها  80( قصص :  إاِلَّ الصَّ

ست اهتر ترجمه : گفت آنهایي که برایشان علم داده شده بود ، ثواب هللا ب
 برای کسانی که ایمان دارند و عمل نیکو انجام می دهند .

 هجل جالل درنزد هللا علم آیات فوق نشان میدهد که جایگاه علم واهل
جل  الئل وحدانیت هللابسیارعالی بوده واهل علم خوبتروصحیح تر د

 ترسند . می جل جالله اورا میدانندوازهللا وعظمت وقدرت جالله

 در احادیث نبوی:فضیلت علم اهمیت وب: 



 

رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرموده است:)من یرد هللا به  -
 159خیراً یفقهه فی الدین و إنما العلم بالتعلم(

ورا اخیر کرده باشد، ی ه ترجمه: کسی را که هللا تعالی در حق وی اراد
 در دین فقاهت می دهد وعلم به تعلم و آموختن است. 

 160به روایت ابو یعلی :)من لم یفقه لم یبال به( -

 ترجمه:  کسی که فقاهت و علم حاصل نمی کند، به او اعتنا و توجهی
 صورت نمی گیرد. 

عن عبد هللا بن مسعود رضی هللا عنهما قال: قال رسول هللا  -
علیه وسلم:)إذا أراد هللا بعبد خیراً فقهه فی الدین و  صلی هللا

 161الهمه رشده(

 تهن فقاخیر کند، اورا در دیی ترجمه: وقتی که هللا تعالی به کسی اراده 

 و فهم داده ویاد گرفتن آن را برایش الهام می کند.

عن أنس بن مالك قال :  قال رسول هللا صلى هللا علیه و  ) -
  162ة على كل مسلم (سلم ) طلب العلم فریض

 ه وسلممیگوید:رسول هللا صلی هللا علیرضی هللا تعالی عنه  انس ترجمه: 
 فرمود:طلب علم فرض است به هرمسلمان. 

لفظ مسلمان شامل مرد وزن است،بناء:طلب علم درموضوع  توضیح:
وانحصار طلبی موردضرورت به مرد وزن مسلمان بدون کدام تبعیض 

 باشد. فرض والزمی می
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 رسول اکرم صلی هللا علیه وسلم فرموده:حدیث دیگردر -
 رءاً سمع مقالتی فوعاها ثم أداها کما سمعها(.)نضر هللا ام

ی ترجمه: هللا تعالی تازه و خوشبخت بدارد شخصی را که سخنان مرا م
 شنود و خوب حفظ نموده و به دیگران طوری که شنیده می رساند.

 قت وامانت که شامل مرد وزننیزترغیب است درطلب علم ونقل آن به د
 است.

عن أبی امامة رضی هللا عنه قال: قال رسول هللا صلی هللا  -
 163علیه وسلم:)العالم والمتعلم شریکان فی الخیر وال خیر فی سائر الناس(

، کسی که غیر از عالم و ترجمه: عالم ومتعلم هردو در اجر شریک اند
 متعلم باشد در وی خیر نیست.

 ث استفاده میشود:آنچه ازین احادی

جوی دانش واجب است باالی شودکه جست ازین احادیث ثابت می -
کسب علم که به ی هرمسلمان وانسان مکلف،و انسان مسلمان ومکلف

شامل مرد وزن است ومثل دیگرنصوص دینی ودانش مامور گردیده 
که وظیفه  فرق میان مرد وزن نمیکند وبه هردوصنف ماموریت می دهد

 د . نندبجوی علم ومعرفت بکاربطلب وجستدینی خودرادر

جل  درنزد هللا گیزرانسته میشودکه اهل علم منزلت بازین احادیث د -
دارند وهرکه عالم است منزلت آن نسبت به دیگرمردمان اعلی  جالله

 وافضل است.

 صلی هللا همه علماء اتفاق دارندکه آیات قرآن کریم واحادیث نبوی  -
 ضیلت علم ولزوم تحصیل علم ذکرگردیده شاملکه دربابت فعلیه وسلم 

 زن ومرد است،وهیچ نوع استثناء درین باره وجود ندارد.
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 .اش را به او بیاموزدن مثل مرد باید نزد کسی برود تا امور دینیز -

ِ امام بخاری در صحیح خود روایت کرده که :) َعْن أَبِي َسِعيٍد الُخدِْري 

 ِ َجاُل، فَاْجعَْل لَنَا يَْوًما  قَالَِت الن َِساُء ِللنَّبِي  َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم:َغلَبَنَا َعلَْيَك الر ِ

 164(ِمْن نَْفِسَك، فََوَعدَُهنَّ يَْوًما لَِقيَُهنَّ فِيهِ 

ه ستفادن در اامرد»زنان به پیامبر صلی هللا علیه وسلم  گفتند: »ترجمه: 
ا نمانده است، پس ی ماند و فرصتی برااز محضر شما بر ما پیشی جسته
ین چنپیامبر صلی هللا علیه وسلم  ؛ ه دِ بخود روزی را به ما اختصاص 

ه کبرای مالقات با آنان تعیین کرد هر هفته کرد و روز مشخصی را در 
 «. پرداختدر آن روز به تعلیم زنان می

 : مردان در استفاده از محضر شما بر مااست در شرح این حدیث آمده
کنند و ند، این است، که مردان همه روز با تو همنشینی میاپیشی جسته

توانیم با شنوند و ما زنان بیچاره نمیدانش و کارهای دین را از تو می
ینی آنها رقابت کنیم پس روزی را برای ما تعیین کن که دانش و امور د

 را از تو بیاموزیم.

دین و  از این حدیث جواز پرسش زنان از امور دینشان وتحصیل علم
سخن گفتن با مردان در این باره و نیز در مسایلی که زنان به آن 

 165شود.نیازمندند،  واضحااستنباط می

 زن است یواجب فهم دین بدون تبعیض از حقوقبخش دوم : 

 در مورد تحصیل و تعلیم  علوم دینی  ذکر گردید، تمام آن آنچه قبالً 
شد  میشودکه قبالتذکردادهاحکام شامل همه زنان و مردان  بدون تبعیض 

 نان که داللت  به لزوم کسب علم برای ز ی،امانسبت مزیدتوضیح، احادیث
سالمی واقوال تعدادعلماء ارضی هللا عنهم  ل صحابه ادارند همراه بااقو

 ذکرمی گردد:
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ه بزنان در زمان پیامبر صلی هللا علیه وسلم ازمسایل دینی مربوط  -
، و  دن راستا نمی شناختنا بنام شرم دریپرسیدند، ومسئله ای رخودمی

 نمود کهتشویق می نیزپیامبر صلی هللا علیه وسلم  آنها را بر این کار
 واضح آن است.ی حدیث" طلب العلم فریضة" نمونه 

بهترین زنان، زنان »گفته است:  رضی هللا عنه ام المومنین عایشه-
 166«ودشانصارند که شرم مانع آنها در کسب و فهم دین نمی

 جرأت زنان انصار درسؤال ازمسائل دینیی ازحادیث آتی نمونه بارزا -
َعْن َزْينََب اْبنَِة أُم ِ َسلََمةَ، َعْن أُم ِ َسلََمةَ، قَالَْت: َجاَءْت أُمُّ ُسلَْيٍم إِلَى  است:)

ِ إِنَّ  ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَْت: يَا َرُسوَل َّللاَّ َ الَ يَْستَْحيِي ِمَن َرُسوِل َّللاَّ َّللاَّ

، فََهْل َعلَى الَمْرأَةِ ِمْن ُغْسٍل إِذَا اْحتَلََمْت؟ قَاَل النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه  ِ الَحق 

ِ  «إِذَا َرأَِت الَماءَ »َوَسلََّم:  فَغَطَّْت أُمُّ َسلََمةَ، تَْعنِي َوْجَهَها، َوقَالَْت: يَا َرُسوَل َّللاَّ

 167(نَعَْم، تَِربَْت يَِمينُِك، فَبَِم يُْشبُِهَها َولَدَُها»الَمْرأَةُ؟ قَاَل:  أََوتَْحتَِلمُ 

 رضی هللا )این حدیث را  زینب دختر ام سلمه ازمادرش:ام سلمهترجمه: 
 فت وروایت کرده که ]ام سلیم نزد پیامبر صلی هللا علیه وسلم  ر عنها

 پس آیا بر زن واجب ز گفتن حق شرم ندارد.اهللا! خداوند گفت: یا رسول
است که هرگاه محتلم شد، غسل نماید؟ پیامبر صلی هللا علیه وسلم 

ام سلمه، صورت » دید غسل نمایدآبی را]مانند منی[ می فرمود:هرگاه
شود؟ گفت: ای رسول خدا! مگر زن محتلم میپوشاند. و میخود را می

 .«فرمود: آری، خدا خیرت بدهد. پس چگونه فرزند شبیه اوست؟

من و »م کثیر، دختر یزید انصاری، روایت شده که گفته است: أاز  -
خواهرم نزد پیامبر صلی هللا علیه وسلم  رفتیم و به او گفتم: خواهرم 

نماید. پیامبر صلی هللا علیه خواهد چیزی از شما بپرسد اما شرم میمی
جوی دانش واجب است. خواهرم به او زیرا جست ؛وسلم فرمود: بپرسد
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کند. پیامبر صلی هللا علیه وسلم  : من پسری دارم که کبوتربازی میگفت
 168«.فرمود: اما در جواب شما باید گفت: که این بازی منافقان است

 ماید:مورد می فر ایندر هللا ةن حزم رحمابفقیه مشهور  -

کسب علم برای زن در کارهای دینی مربوط به خود واجب است و اگر  
عی در مطالبی که از احکام شر .فرض است، بداندتر از آنچه بر او بیش

دارد قبول سخن او الزم است. زیرا تفقه در دین و به مرتبه عرضه می
اجتهاد و فتوا رسیدن، حق زن است و این مطلب، سخن ما را که کسب 

 مودهدانش در دین از دیدگاه شرعی کاری پسندیده و مستحب است، تأیید ن
ی دستیابی به خیر و نیکی است؛ زیرا و راهی مطمئن و استوار برا

 پیامبر صلی هللا علیه وسلم فرموده: 

، که ]مفهوم و مضمون[ این 169الدین(من یرد هللا به خیراً یفقه فی»
 گیرد. روایت، زنان و مردان را در بر می

 گوید: می رحمة هللا علیه ابن تیمیه-

 دکه: هللانباش رض است که علم داشتهف -مرداعم اززن و-به انسان مسلمان
ت واحداست وعلم حاصل نمایدبه صفات هللا که در قرآن و سن جل جالله

ست آمده و اینکه او معبود بر حق است و معبود به حق دیگری جز او نی
 ولم  وعلم حاصل نمایدهمراه اعتقاد به پیامبری محمد صلی هللا علیه وس

 نندض نموده، مادیگر اصول دین، و ارکان اسالم را که خداوند بر او فر
 جل شهادتین، نماز، روزه و زکات و نیزعلم حاصل نمایدبه آنچه هللا

بر او حرام نموده همچون، شراب و گوشت مردار و گوشت خوک  جالله
 ق.و ازدواج با مادران و خواهران ]محارم[ و خوردن مال مردم به ناح

علم آن ه دانستن این امور باالی زن ومردفرض عین است وباید همه ب
 170باشند . شتهدا
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تاریخ اسالم ازعصرنبوت،صحابه،تابعین وتبع تابعین تااین زمان شاهد 
ودانشمند درعلوم دینی ودنیوی  همدعی ما است که هزاران زن عالم

درطول تاریخ اسالم وجود داشته ومصدرخدمت به اسالم ومسلمین 
 .دوخانواده خود گردیدن

 : اقسام  واحکام آموزش علومبخش سوم

 زش علم وتحصیل درشرع دوقسم است:آمو

 دنیوی.، ب: علوم دینی الف: علوم 
 

 دینی: ات علومحکم تعلیمالف: 

هدف ازتعلیم دینی دانشی است که یادگیری آن بر هر مسلمانی واجب 
قبال ذکرگردید که  گونه که در حدیث" طلب العلم فریضة"همان ؛است

رام و وجوب و همچون حالل و ح -آگاهی به امور دین و احکام آن
اما  ؛ معنای تفقه در دین است این امربه .فرض است -ب و کراهتوندم

یادگیری برخی مسایل دیگری دینی، فرض عین و برخی نیز فرض 
 کفایی است. 

: مانند ،تواند به آن ناآگاه باشدفرض عین آن است که انسان مسلمان نمی
که او معبود بر ینایمان به خدا و صفات او که در قرآن و سنت آمده و ا

حق دیگری جز او نیست و ایمان به پیامبری محمد  رحق است و معبود ب
 صلی هللا علیه وسلم  و دیگر اصول دین و ایمان. 

مسلمان باید همه مبانی و ارکان اسالم را که خداوند بر او فرض نموده، 
و نیز آنچه بر او حرام نموده  ،حج زکات ،مانند شهادتین، نماز، روزه 

شراب و گوشت مردار و گوشت خوک و ازدواج با استفاده ازهمچون، 
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به آن  مادران و خواهران ]محارم[ و خوردن مال مردم به ناحق بشناسد
 .علم داشته واحکام آن را بداند

 :، مانندینمعیّ  هرگاه مسلمانی به عبادت، عالوه به موارد فوق 

ت که احکام و نماز، روزه، حج و زکات ملزم گردد، بر او واجب اس
شرایط آن را بیاموزد تا بتواند آن را به درستی ادا نماید که 

اما  ؛ به آن اشاره شد "درحدیث"طلب علم به هر مسلمان فرض است
 :مانند،آگاهی به دیگر امور دینی

ها، چگونگی حل احکام شریعت اسالمی در خرید و فروش، جنایت
، اصول استنباط خصومت و دعاوی، احاطه بر علوم تفسیر و حدیث

رسیدن به مرتبه اهلیت و شان برای احکام و مواردی که یادگیری
فتاء و اجتهاد الزم است، واجب عینی نیست و همه جزو إشایستگی 

اینکه این علوم ودانستنی های ضروری توسط چه  واجبات کفایی هستند.
کسی ودر چه زمانی انجام می شود وچه کسانی از اعضای خانواده ها 

نواده اتعلیم علوم دینی برای خف به آموزش اند باید اذعان داشت که: مکل
 رد:یگ آتی صورت می ذریعه ذواتدر هرزمان مناسب ووفرزندان 

 مرد، آموزگار خانواده: -

 زیرا اش بیاموزد،واجب است که مرد مسایل دینی را به خانواده -1
 فرموده است:  جل جالله خداوند

تحریم (..وا قُوا أَْنفَُسُكْم َوأَْهِليُكْم نَاًرا َوقُودَُها النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُ )
/ 6 

خود و خانواده خویش را از آتش دوزخی برکنار ،)ای مؤمنانترجمه: 
 هاست(.ها و سنگی آن انساندارید که افروزینه



 

 

ین ت: اآمده اس عالی عنهرضی هللا ت طالببن ابیدر تفسیر این آیه از علی
ی سخن خداوند متعال که فرموده است:" خانواده خویش را از آتش دوزخ

 برکنار دارید" یعنی :آنها را آموزش و پرورش دهید(.

اش، اند: )برانسان مسلمان واجب است که به خانوادهضحاک و مقاتل گفته
 بر آنها فرض جل جاللهخداوند هایش آنچه را کهنزدیکان، کنیزان و برده

 و آنچه از آن نهی نموده، آموزش بدهد. نموده 

 در این آیه، همسر و فرزند و بنده و کنیز است.  منظور از اهل

 رضی هللا تعالی عنهقشیری آورده است: زمانی که این آیه نازل شد عمر
مان را هللا! خودمان را نجات دادیم. حاال چگونه خانوادهیا رسول»گفت: 

آنها را از آنچه »علیه وسلم  فرمود: پیامبر صلی هللا « حفظ نماییم؟
خداوند شما را از آن نهی نموده، نهی کنید و به آنچه خداوند شما را به 

بر ما واجب است که به »اند: اهل دانش گفته«. آن امر نموده، امر نمایید
فرزندان و همسران خود دین و نیکی و ادبی که به آن نیازمندند، 

 171«.بیاموزیم

مالک بن حویرث روایت کرده که پیامبر صلی هللا علیه  امام بخاری از-2
به خانه برگردید » 172وسلم  به ما فرمود:)ارجعوا إلی أهلیکم فعلموهم(.

 «.تان نیز بیاموزیداید به خانوادهو آنچه آموخته

رده فرزند حدیثی از ابوبُ « باب تعلیم الرجل أمته وأهله»ر بخاری د -
روایت کرده که در   رضی هللا عنه ابوموسی ازپدرش ابوموسی اشعری

 آن آمده است: پیامبر صلی هللا علیه وسلم  فرمود: 
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ین مردی که کنیزی دارد و او را به بهتر)سه نفر دو پاداش دارند ...
 با شیوه پرورش دهد و به او دانش بیاموزد سپس او را آزاد کند ویا

 (داو دو اجرداده میشوه ب -برای همین  نماید، وازدواجا

به خاطر این است که لفظ أمه ]کنیز[ به « أمه»اجرای حکم کنیز بر 
صراحت در حدیث آمده، اما اطالق حکم آن بر اعضای خانواده براساس 

زیرا آموزش فرائض خداوند و سنت رسول صلی هللا علیه ؛باشدقیاس می
اند نسبت به کنیزان بیشتر مورد توجه قرار وسلم  به خانواده که آزاده

 173«.استگرفته 

 پیامبر صلی هللا علیه وسلم  به زنان آموزش داد -3

روایت کرده  رضی هللا عنه امام بخاری در صحیح خود از ابن عباس
انه خاز  است: پیامبر صلی هللا علیه وسلم  در حالی که بالل همراه او بود

سجد حضور نداشته و پیام او را خارج شد و پنداشت که زنان در م
زنی  امر نمود.  آنها را پند و اندرز داد و به صدقه :ابراینبن؛ اند دهیننش

 گوشواره و انگشترش را تقدیم کرد و بالل آن را با گوشه لباس خود
 ( .گرفت

: در شرح این حدیث و مواردی که از آن استنباط ابن حجر عسقالنی-
شود، نوشته است: به این دلیل امام بخاری این حدیث را در باب می
آورده تا گفته باشد آنچه درباره مندوب بودن « ام النساءاالم ةعظ»

بلکه این کار  ؛ آموزش به همسران گفته شد، اختصاص به شوهران ندارد
آموزد که برای حاکم و جانشینان او نیز مستحب است و گویی به آنها می

 174«.شودپرداخت صدقه باعث محو شدن خطاهای آنهامی

 ست: دیث گفته احدرباره این  -عینی-
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به سوی صف وپیامبر صلی هللا علیه وسلم  از صف مردان خارج »
 زنان رفت و چنین پنداشت آنچه به مردان گفته زنان حضور نداشته و

 نووی گفته است: «.  اندنشنیده

این کار بیانگر مستحب بودن پند و اندرز برای زنان، یادآوری آخرت، »
این استحباب . دقه است آموزش احکام اسالم و تشویق آنها به دادن ص

یا خوف فتنه بر ، ای مترتب نشود برای زمانی است که بر آن مفسده
 175«.واعظ و مستمع وجود نداشته باشد

 انحکم یادگیری علوم دنیوی برای زن ب:
د ت انرآیات واحادیث ذیل داللت دارندکه فراگیری علوم دنیوی که ضرو

یم رنزد تعدادعلماء تقسباشند،وحتی د مثل تعلیم علوم دینی ضروری می
ه علوم دینی است که ازطرف علم به دینی ودنیوی صحیح نیست؛زیراهم

لمان به مسلمان امرشده است که علم بیاموزند،ووظیفه مسجل جالله  هللا
 حسب ضرورت کسب نماید:راست که علوم دینی ودنیوی را ب

ُ }:فرماید می جل جالله هللا-  تَنَْس ِخَرةَ َواَل  اآْل لدَّارَ  اَواْبتَغِ فِيَما آتَاَك َّللاَّ

 ُ َ  اَل تَْبغِ َك وَ لَيْ إِ نَِصيبََك ِمَن الدُّْنيَا َوأَْحِسْن َكَما أَْحَسَن َّللاَّ ْرِض إِنَّ اْلفََسادَ فِي اأْل

َ اَل يُِحبُّ اْلُمْفِسِدينَ   77قصص: {َّللاَّ

را  وی و بهره اتو در آنچه خدا به تو داده، سرای آخرت را بجترجمه: 
؛ کن، و همانگونه که خداوند به تو نیکی کرده استمنیا فراموش از د

مان خداوند نیکی کن، و هر گز در زمین در پی فساد مباش، بی گ
  .مفسدان را دوست ندارد

م داف تعلیهفوق ای نظر به گفته متخصصین تعلیم وتربیه دراسالم آیه 
 ند که شامل چهارچیز است:اسالمی را بیان میک

 وثواب آخرت است.جل جالله  م وتربیه رضای هللاف اولی تعلیده -1
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یشان وخدمت ا  احسان به خلق هللا، دف دوم تعلیم وتربیه دراسالم ه-2
 است.

 .جمع میان دین ودنیااست ، دف سوم تعلیم وتربیه ه -2

تعلیم دینی محض دراسالم وجود ندارد؛چون هرکاری ؛ عبارت دیگره ب
 دینی به آن عمل میشود، رد نسبت یک مصحلتیکه انجام میگی دنیای
شود،پخته میشود،اما  رد، طعام خورده مییزراعت صورت میگ مثال:

 شود ستادهیاجل جالله  قویه بدن است که به عبادت هللادف آن تغذیه وته
 ومکلفیت های خودراانحام دهد.

 ظلم استعمال شود. و دانش نباید درراه فسادعلم و-4

 کلفاست وانسان مسلمان م دین درخدمت یبناء هرتعلیم وتربیه دنیای
به  برای انجام کار های دینیی است که آن را به عنوان وسیله ومقدمه 

 جای بیاورد.

بُْردَةَ َعْن أَبِيِه قَاَل قَاَل َرُسوُل هللاِ ? ثاََلثَةٌ لَُهْم أَْجَراِن َرُجٌل ِمْن أَْهِل  یبِ أَ عن ) 

ٍد ? َواْلعَْبدُ اْلَمْملُوُك إِذَا أَدَّى َحقَّ هللاِ َوَحقَّ َمَواِليِه اْلِكتَاِب آَمَن بِنَبِي ِِه َوآَمَن بُِمَحمَّ 

َوَرُجٌل َكانَْت ِعنْدَهُ أََمةٌ فَأَدَّبََها فَأَْحَسَن تَأِْديبََها َوَعلََّمَها فَأَْحَسَن تَْعِليَمَها ثُمَّ 

َجَها فَلَهُ أَْجَرانِ   176.(أَْعتَقََها فَتََزوَّ

ب ارای دو اجر هستند، اول: شخصی از اهل کتاترجمه:سه نفر است که د
یه  علصلی هللاکه به پیغمبر خود ایمان آورده وهم به پیغمبر اسالم محمد 

ک و حق مال جل جالله که حق هللا یایمان آورده باشد، دوم غالم وسلم
 که در نزدش کنیزی باشد واورا خوب یء کرده باشد و شخصاخود را اد

رای ب ند.بعداً اورا آزاد سازد و به او ازدواج کو نیکو ادب وتعلیم  دهد 
  آنها دو اجر ویا دوپاداش می باشد.
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 اجر ازاین حدیث میتوان استدالل نمود که تعلیم وآموزش اعضای خانواده
 وپاداش دارد.

ه این حدیث این است که ابن حجر عسقالنی می فرماید: وجه استدالل ب
شود و فضیلت تعلیم اهل و فضیلت تعلیم کنیز به نص حدیث ثابت می 

ه ک یدر صورت به این معنی که ثابت می شود، ازاین حدیث خانم به قیاس
 پس اهتمام به تعلیم؛فضیلت داشته باشد  اینقدرکنیز وآموزش تعلیم

ق طریه ب فرزندان وتربیه ی زنان آزاد و خانم منکوحه وتعلیم واموزش
 رانسانوتعلیم فرزندان هدانسته میشودکه تربیه دارای اجر واولویت  اولی

 واموزش تعلیمبه به نسبت  و بودهکارممدوح ومکلفیت اخالق هرانسان 
 به مراتب فضیلت دارد. که آزاد وُحّر نیست،کنیز

ین حدیث برای تربیه وتعلیم کنیز اجروثواب عظیم ادر دیگر، ازطرف
؛ ذکرشده است،ومعلوم است که تربیه شامل تربیه دینی ودنیوی میباشد 

تربیت اطفال ومسائل ، ها تربیه دنیوی که شامل اداره خانه  درزن اما
 مربوط به خانواده است دراولویت قراردارند وشامل تربیت وتعلیم می

 177باشند.

اند که تصریح نموده -دارند یه قول به تقسیم علوم به دینی ودنیایک -فقهاء
 ،ستندنیاز نییادگیری آنچه برای مسلمانان ضروری است و از آن بی

آید و پزشکی، آهنگری و بافندگی از فروض کفایی به شمار می :مانند
ست که در ا  یکفای اند که فرضاختصاص به مردان هم ندارد و گفته

 جامعه اسالمی کسانی به این کارها علم داشته باشند،درغیر آن همه
 باشند. می کارگناه،بب غفلت درعدم تحصیل آن علم سه مسلمین ب

طب برای هر زنی که توانایی دارد یادگیری اموری چون : بنابراین  
های خونی، و هر بیماری داخلی، جراحی، زایمان، مامایی، بیماری

دیگری که میان زنان شایع است و درمان آن نیازمند کشف عورت است، 
ی اسالمی زنان مسلمانی باشند که فرض کفایی است؛ زیرا اگر در جامعه

                                                             
 . 190/  1فتح الباری: -177



 

وده و زنان بیمار را درمان نمایند، ضرورت ها آگاه ببه این تخصص
نین علوم گردد،وعده ای ازعلماء تعلیم چکشف عورت زنان برطرف می

 د. نرا برای زنان فرض میدان

یه ر صلی هللا علتوان گفت: در زمان پیامببرای تأیید آنچه آورده شد می
ر دای بودند که در به دنیا آوردن فرزند به زنان باروسلم  زنان ماما

 کردند. کمک می

که خط وکتابت  دبودن ی نیزوزنان دنمودن بافندگی می د کهبودن ی هموزنان
به امر رسول خدا بودکه  یوشفابنت عبدهللا ازجمله همین زناند داشتندیا

کتابت راتعلیم داد، وزنان رضی هللا عنها  نین"حفصة"ؤمبرای ام الم
زدند  اروفعالیت میالمی ،دست به کحجاب اسه دوشادوش مردان ملتزم ب

 178که مناسب ایشان بود.

به یادگیری این امور و ، وامور صحیگمان مهارت در کار زایمان بی 
تمرین و تکرار نیاز دارد و این بیانگر پسندیده و مباح بودن یادگیری 
چنین علومی است و کسی که با این گونه علوم آشنایی داشته باشد ]انجام 

 179آن[ بر او فرض کفایی است.

و به تجربه ثابت گردیده که تنها عالم بودن مردان در امور دین و دنیا در 
زیرا در هر  ؛پوره ساختن حوائج ورفع مشکالت  جامعه کافی نمی باشد 

فامیل ها  یمرد وجود داشته باشد ودر بعض یمخانه ممکن نیست که عالِ 
در  چون ؛و یا مؤثر تمام شده نمی تواند  ننموده م کفایتعالِ  و جود مردِ 

   یشانبرادر و یاهم کاکا ،زنان نمی توانند که از پدر  ،بعض حاالت
را مطرح نمایند ؛ پس اینجاست که ضرورت به آموزش  خاصی سواالت

،تا احساس می گرددنیزو تحصیل زنان  درمسائل اعتقادی وعملی 
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نیازمندی های خاص زنان در حوزه های خاصی که ویژه ی زنان می 
  دد.باشد، مرفوع گر

زنان نصف جامعه بشری راتشکیل می دهند،تنظیم  ی دیگر،ازطرف
د اوالی سالم تربیه همچنان ب آن ومعاشرت بازوج واقار، واداره خانه 

 زنان است. واساسی مسئولیت های اولیاز

ومعلوم است که زنان تحصیل کرده بهترمیتوانند ازعهده این کارها 
این ه وارسی نمایند،وبتردرست تر واساسی  بدرآمده ووظایف خودرا

روایت میکند  -ی هللا عنهاضر -نین:عائشهمکه ام المو یمفهوم درحدیث
من ابتلي من هذه  :)اشاره شده، که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  فرمود

 180(البنات بشيء فأحسن إليهن كن له ستراً من النار

یرد قرارگ جل جالله بب اوالد دخترمورد امتحان هللاسه ب یهرکِ ترجمه: 
 د.حسان نماید،آنهابرای والدین حجاب ازآتش دوزخ میگردنإوبه آنها 

 حدیث آمده است که "احسان"شامل:این معنی  ، راجع بهدرشروح حدیث 
باشدکه درطرق دیگراین  لباس،نفقه، تعلیم ،تربیه وتعلیم آداب زندگی می

شده روایت  رضی هللا عنهم حدیث که ازابن مسعود وغیره صحابه
گردد،ونیزازحدیث  دختران مراعات موردِ راحتاآمده است،و باید درص

دختران نسبت به تعلیم وتربیه  ی تعلیم وتربیهکه شود  فوق دانسته می
 181پسران ثواب واجربیشتر دارد.

خش بکه تربیه وتعلیم دختران که  اینگونه استنباط میگردد:ازشرح فوق 
 ست مورد توجهاوالد اامورزندگی زنان وتربیه به آن مربوط ی عمده 

 .می گیرددربر نیزشته وتعلیم دنیوی راصاحب شریعت قراردا
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 های اخالقی زنان نسبت به مردان در عرصهی تعلیم و تحصیل وتربیه  
؛  می باشدتر  وُجّدیعلوم شرعی وتدبیر منزل وتربیه اوالد ضروری تر

اثر  زیرا وقتی زنان اصالح باشند،تمام خانواده اصالح می باشند واز
تأثیرات  ؛ زیراگردد اصالح زنان اوالد تربیت یافته به جامعه تقدیم می

کسی پوشیده نیست، واصالح زنان زمانی خوب به دست می ه آن بمثبِت 
و در اصالح  دآید و مؤثر تمام می شود که زنان به زیور علم مزین گردن

 د. طورعلمی حرکت کننه ب  سایر اقشار جامعهو ، اعضای خانواده خود 

 ُحرفویو: آموزش فني و 

های مناسب با طبیعت زن ها و صنعتبرای زن، یادگیری برخی حرفه
  .افندگی، خیاطی و گلدوزی مباح استمانند ب

 ً  دانسته میشود: این موضوع از این آیه قرآن کریم نیزمفهوم است واشارتا

ٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلن َِكاَح ﴿ َمىَٰ َحتَّىَٰ
ََٰ ۡنُهۡم ُرۡشدً َوٱۡبتَلُواْ ٱۡليَت ا فَٱۡدفَعُٓواْ إِلَۡيِهۡم فَإِۡن َءانَۡستُم م ِ

 6نساء: (    لَُهمۡ اَٰ أَۡموَ 

رسند، اگر از گاه كه به سن ازدواج ميیتیمان را بیازمایید تا آن»ترجمه:
اموالشان را به ایشان تحویل  ،دآنان صالحیت و ُحسن تصرف را دیدی

  «.بدهید

 روپسر است،وسرپرست یتیم رهللال دخت"ذکرشده که شامندرین آیه "یتما
حرفه برایشان دریغ وظفیه میدهدکه درتربیه وتعلیم جل جالله 

رفتن امتحان ازیتیم الزمه اش اوال تعلیم وتربیه آن است نورزند؛زیرا گ
 ً  احتوا میکند. که تعلیم حرفه وکارراطبعا

تربیه  معلوم است که تعلیم و ،یتیم ضروری باشدی که تعلیم وتربیه  وقتی
ذیل است که  دالیل تراوالدخود انسان اعم ازپسرودختر نیزضروی 

 شود. ذکرمیدراین راستا 



 

 

ه ک یدرآن حدیث امده است:).... و شخص رده که ذکرشدبی بُ أحدیث  -1
را در نزدش کنیزی باشد واورا خوب و نیکو ادب وتعلیم  دهد بعداً او

 آزاد سازد و به او ازدواج کند(.

قوال علماء نقل شدکه ازین حدیث تربیه وادب دادن درذیل حدیث ا
 شود. دانسته می یطریق قیاسه دختران وپسران خود انسان ب

 ونیزتوضیح گردیدکه ادب دادن شامل تعلیم وتربیه وآموزش حرفه می
ده ساختن ایشان برای اداره خانه اشود خصوصا درزنهاکه تربیه وآم

زجمله مسائل مهم تربیتی وتربیه اطفال ومعاشره حسنه همراه شوهرا
 شود. ایشان محسوب می

د بب اوالسه ب یروایت نمود:)هرکِ  رضی هللا عنها کهحدیث عائشه  -2
  (.قرارگیرد وبه آنها احسان نمایدجل جالله  دخترمورد امتحان هللا

ه یم که احسان شامل تعلیم، تربیه وآموزش حرفدرذیل حدیث توضیح داد
دربعض طرق حدیث فوق ذکرگردیده  شودکه که مناسب زنان است می

 است.

ُ َرارسو ل هللا صلی هللا علیه وسلم  فرمود:)  -3 ْيِت بَ لَى ِعيَةٌ عَ َوالَمْرأَة

درآن ست وا( زن وظیفه دارونگهبان خانه شوهر َزْوِجَها َوِهَي َمْسئُولَةٌ 
 باره مسئولیت دارد.

 یجه بخشوواضح است که مسئولیت بدون تعلیم ، تربیه وآموزش حرفه نت
 نیست.

بر پدر الزم است دخترش را »گوید:  می«رد المحتار»ابن عابدین در -4
وعین «ای مانند گلدوزی و خیاطی به او بیاموزدنزد زنی ببرد تا حرفه



 

مطلب را فقهاء دیگر نیز ذکرنموده اندکه تعلیم حرفه دختروتعلیم آن 
 182باالی پدردختراست.

خی علوم مانند اصول تربیت ری برتوان به مباح بودن فراگیهمچنین می
 ها به زنان الزم است،و چگونگی آموزش کودکان که برای انتقال دانسته

هایی را براساس اصول و مبادی سالم اشاره کرد تا بتوان مهدکودک
د ریزی کرد و دیگر زنان نیز از آنها فراگیرند. یاتربیت و آموزش پایه

است تا به کودکان آموزش گرفتن روش تدریس نیز برای زنان مباح 
 ن راآدهند. یادگیری دانش داروسازی هم برای زن مباح است تا در آینده 

زیرا کار کردن زن با رعایت حدود  ؛ به عنوان شغل خود برگزیند
 شرعی جایز است.

 نجاماکانیکی که مردان به یبنایی و م حرفه های اما مواردی دیگر مانند
ند این  باوره ست زیاد علماء بن متناسب نیپردازند و با ]طبیعت[ زآن می

که زن به انجام آن و صرف زمان و کوشش در آن نپردازد و به آن 
 روی نیاورد.

که برای مزید توضیح قول غزالی راکه دربابت تقسیم علوم ومسئولیت را
 یم:ینما نقل می ،فردمسلمان درباره هرکدام دارد

شوند. ند و مباح تقسیم می)دانش غیرشرعی به سه دسته پسندیده، ناپس
شود مربوط میریاضی و پزشکی که به مصالح دنیوی : مانند ، پسندیده 

ای دیگر فضیلت است. فرض کفایی است و گونه، دو  و فراگیری آن
فرض کفایی، هر دانشی است که در ثبات و نگهداری امور دنیوی 

زم بدن و سالمت آن ال تقویتپزشکی که برای  :مانند ،ضروری است
است و ریاضیات که در معامالت و تقسیم ارث و ما ترک به آن نیاز 

های کفایی است. حال که گفتیم، دانش پزشکی و ریاضیات از فرض
های اصلی مانند کشاورزی و است، هیچ جای شگفتی نیست که حرفه
های کفایی باشند؛ زیرا اگر در خیاطی و بافندگی حتی حجامت از فرض
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میرند، اما شک بیماران مید که حجامت کنند، بیشهری کسانی نباشن
گیری از خدایی که درد داده، دوای آن را نیز داده است و ما را به بهره

فراهم کرده است و نباید با نیزآن را  یآن راهنمایی نموده و ابزار کاربرد
کاری و فراموشی، خود را به نابودی کشاند، اما اگر یادگیری علوم کم

نگری ژرف :شود. مثالً اشد پس از آن وجوب مطرح نمیجزو فضیلت ب
اند که به در مسایل ریز حساب و پزشکی و مانند آنها در زمره مطالبی

جامعه آن نیازی نیست اما به اندازه موردنیاز، موجب تقویت و استواری 
بازی علم ناپسند به شمار گردد و مانند سحر، طلسم و شعبدهمیانسانی 

گردد وهمچنین علم ه اشعاری که سبب سبکی وهرزگی نمیآید و علم بمی
 183تاریخ ازجمله دانش مباح است(.

نصوص  ( درروشنیدر)مجله مجمع فقهی خود رابطه عالم اسالمی -
دیب أوت تعلیم ،تربیهصلی هللا علیه وسلم قرآن کریم واحادیث نبوی 

، های مورد ضرورته فرزندان را به آداب اسالمی وآموزش حرف
ودولت میداند که هرکدام باید مطابق  اقارب،ه مکلفیت های والدین ازجمل

 184مسئولیت های خویش عمل نموده ووظیفه خودراتکمیل نمایند.

 خالصه آنچه ازسخن امام غزالی ودیگردانشمندان درباره علوم دنیوی
 شود، این است که علوم دنیوی مورد نیاز مسلمانان که مصالحفهمیده می

سازد یادگیری آنها از فروض کفایی است ن محقق میمشروع را برایشا
ن نمونه و به ه عنوااست، همه بو انواع علومی را که غزالی نام برده

زیرا در زمان کنونی علوم ؛ موجود در زمان آنهاست  علومنسبت 
 نوانعوسعت بیشتری یافته است و مسلمانان ـ مستقیم یا غیرمستقیم ـ به 

 ی،تجربوی، اقتصادی، مالی و نظامی به آنابزار قدرت در عرصه سیاس
همال و إگونه علوم فرض کفایی است و این گمان یادگیرینیازمندند. بی

 توجهی به آن جایز نیست .بی
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اندک تفکروتعمق درنصوص قرآن کریم وسنت نبوی صلی هللا علیه  
درراستای آموزش  ومجتهدین اسالم  رضی هللا عنهم وسلم واقوال صحابه

بردن سطح آگاهی های تخصصی ومورد نیاز مسلمانان،  و بلند
 ما است. ایشاهدمدع

 

 ز:ضوابط آموزش دختران
ضوابط ومقررات آموزش علم برای دختران وپسران شامل مراتب ذیل 

 می باشند:

 : جدایی بین پسران و دختران1
ان باشد آموزش به دختران باید در تمامی مراحل تعلیم به دور از پسر

تواند با احتیاط مشروع می -صنف اول إلی پنجره مرحله اول:البته دربا
سال طول  4انجام گیرد زیرا ورود به این مرحله از پنج سالگی است و 

کشد و آموزش این دوره اغلب با رسیدن به نه سالگی یعنی بلوغ تمام می
 وقبل از رسیدن به سن اهلیِت تکلیف شود و دختر پیش از دوره حیضمی

به همین سبب گفته ؛ در این مرحله به پایان رسانده است آموزشش را 
مشروعیت شده جدایی میان پسر و دختر در این مرحله همراه با احتیاط 

 دارد.

واجب است. بعدی ی اما جدایی میان دختران و پسران در دو مرحله 
به جنس مخالف درایشان به  تمایلزیراتعداد دختران در نه سالگی بالغ ویا

دوم گام نهاد و هنوز دارای عادت ی ید و چون به مرحله آ وجود می
ماهانه نشده بود هنگام تحصیل دارای عادت خواهد شد. در نتیجه 

 همراهی ویک جاشدن با پسران برای او جایز نیست. 

گفته شد که زنان از رسول خدا صلی هللا علیه وسلم  خواستند که روزی 
ه تعلیم و آموزش امور دینی به را برایشان مشخص نمایند تا در آن روز ب

« غلبنا علیک الرجال»آنها بپردازد. و درباره علت درخواستشان گفت: 



 

 

اند و دانش و امور مردان در استفاده از محضر شما بر ما پیشی جسته»
ما زمانی شکننده و ناتوانیم و یارای »شنوند و دینی را از تو می

 185«.رویارویی با آنها را نداریم

ی آن زنان مجالست و گوش دادن همراه مردان به دانش و و اگر برا
شک آنها را های پیامبر صلی هللا علیه وسلم  جایز بود پیامبر بیآموخته

« غلبنا علیک الرجال»گاه این سخنشان نمود. آنبه این کار راهنمایی می
م همعنایی نداشت و پذیرفتنی هم نبود. پیامبر صلی هللا علیه وسلم  

گفت: بیایید و پشت سر مردان نمود و به آنها میا انکار میسخنانش ر
رسد که در گویم شما هم بشنوید. و چنین به نظر میبنشینید و آنچه می

 ر یکزمان پیامبر صلی هللا علیه وسلم  مردان مسلمان همراه با زنان د
د؛ زیرا مردان ]در مجلس برای بحث و گفتگو مجالست ننموده باشن

نشینند و این برخالف ایستادن در خواهند، میگونه که مینمجالس بحث[ آ
زیرا در نماز مردان جلوتر و زنان پشت سرشان، ؛ صف نماز است 

 ایستند.منظم می هایهیچ مزاحمت و آمیزشی در صفیب

ای بنابراین روشن است کالس درس اگر منظم باشد و به گونه
 وازه یرنشینند و از دهای جلو بر صندلیدهی شود که پسران دسازمان

های دختران پشت به کالس وارد شوند و صندلی مخصوص پسران
تر رعایت صندلی پسران باشد و فاصله مناسب میان صندلی پسر و دخ

که ویژه آنهاست وارد  وازه مخصوص دخترانشود و دختران نیز از در
دریک توان آموزش پسر و دختر را دهی میشوند با این نظم و سازمان

رای نبود اتاق کافی ب :مانند، هم در زمان نیاز آن، جایز دانست  نفص
ن تدریس یا کمبود آموزگار برای تدریس که در غیر آن به فراهم نمود

 انجامد.وضعیت گفته شده نمی
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 : پوشیدن لباس شرعی2
خروج از خانه برای تحصیل شرعی لباس زنان و دختران باید هنگام 

ای باشد که اعضای یعنی به گونه؛ ه شد چنان باشد که از پیش گفتآن
مگر آنچه شرع آشکار شدن آن را مباح نموده ؛ نباشد  نمایانبدنشان 

 بر آنها صدق نماید.« برهنگی»ی ای نباشد که، واژهاست و به گونه

 : زنان مسئول آموزش دختران باشند 3

و  پردازد باید زنی باشد که از نظر علمیکسی که به آموزش دختران می
اخالق دینی شایستگی این کار را داشته باشد. اگر زنی نبود استفاد از 

زیرا وجود مرد در جماعت زنان  إشکال ندارد؛امین و پرهیزگار  مردِ 
شود. احادیث زیر این امر جزو خلوت حرام از دیدگاه شرع شمرده نمی

 دهد.را نشان می

 رضی هللا تعالی عنه الف( پیامبر صلی هللا علیه وسلم  در حالی که بالل
 همراه او بود از خانه خارج شد و پنداشت که زنان در مسجد حاضر

آنها را موعظه نمود و به صدقه  :بنابراین ؛اندنبودند و پیام او را نشنیده
رضی  و بالل دخودرا تقدیم کردن ن داد، زنان گوشواره و انگشتریفرما

 آن را با گوشه لباسش گرفت. هللا عنه

روایت شده   رضی هللا عنهح بخاری از ابوسعید خدری ب( در صحی
مردان در استفاده از »است: زنان به پیامبر صلی هللا علیه وسلم  گفتند: 

اند، پس خود، روزی را به ما اختصاص محضر شما بر ما پیشی جسته
آن حضرت صلی هللا علیه وسلم  چنین کرد و روز مشخصی را «. بده

آنان تعیین کرد که در آن روز به تعلیم زنان در هفته برای مالقات با 
 پرداخت.می

ج( در صحیح مسلم آمده است که پیامبر صلی هللا علیه وسلم  فرمود: 
«. مگر محرمی همراه او باشد ؛ هیچ زنی با مرد نامحرمی خلوت نکند»

و اگر مردان با یک زن »امام نووی در شرح این حدیث گفته است: 



 

 

برخالف آنکه اگر زنان با یک مرد گرد ، رام است بیگانه گرد هم آیند، ح
 « هم آیند جایز است

 : خروج از خانه با اجازه شوهر یا پدر 4
اگر زن بخواهد برای فراگیری دانش از منزل بیرون برود باید از 
شوهرش )اگر ازدواج کرده( و یا بزرگترش همچون پدر )اگر ازدواج 

 نکرده باشد( اجازه بگیرد.

 از رادیو و تلویزیون و روزنامه و مجالتح: استفاده 
درس،  ازاینطریقهایی مانند رادیو و تلویزیون که استفاده از رسانه

توان به وسیله آنها دانش را به گردد و میمی هانشرموعظه و سخنرانی 
های علمی در موضوعات و علوم دیگران انتقال داد و نیز انتشار کتاب

ها به ویژه ع آنها برای عموم مردم و خانهگوناگون دینی و دنیوی و توزی
برای دخترانی که دستیابی آنها به آموزش آسان ممکن نیست و نیز 
دخترانی که دستیابی به مراحل آموزش برایشان آسان است و حتی آنانی 

و این  ؛واجب است ،بروند ها که به هیچ وجه نتوانند به آموزشگاه
برمبنای روشی بررسی شده و منظم استمداد از وسایل ارتباط جمعی باید 

باشد و اهل علم و متخصصان به انجام آن بپردازند و همه این موارد در 
مبتنی بر ارزش  چهارچوب نشر دانش و انتقال آن به مردم و آموزش

 186(های دینی صورت گرفته می تواند.

 
 ط: حق تعلیم زن از دیدگاه قوانین ملی و بین المللی

 گوید:در رابطه به حق تعلیم زنان چنین می  نافغانستاقانون اساسی 

سات تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است، که تا درجه لیسانس در موس)
 تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تأمین می گردد. 
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دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در تمام افغانستان، 
مؤثر طرح و تطبیق های وگرام تأمین تعلیمات متوسطه ی اجباری، پر

نماید و زمینه تدریس زبان های مادری را در مناطق که به آنها تکلم می 
 187(کنند فراهم کند. 

 :می خوانیم قانون اساسی کشور در جای دیگر از

دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان، )
کشور پروگرام های مؤثر بهبود تعلیم کوچیان و امحای بی سوادی در 

 188(طرح و تطبیق نماید.

م  نظر به شرح فوق اهمیت تعلیم وتحصیل وتربیه ازنگاه دین مقدس اسال
 زش هاکه حتی قوانین نافذه افغانستان باپیروی از ار،می شوددانسته نیز

ان وتعالیم دینی به اصل تعلیم وتربیه در کل جامعه به خصوص برای زن
ما شرایط تحصیل در ایامی که مراتب ازدواج اتوجه خاص نموده است؛

 همراه داردکهبه قیودی را  ق نشده است با شرایِط بعداز ازدواجمحق
 یبعض،مطابق آن عمل نمایند،درغیرآنتانماید زوجین را مکلف می

 الزمی میگردد،عقد فینواج باالی طردکه به سبب عقد از یامتیازات
 گردد. واج بی مفهوم میدازمیان میرود وعقد از

حرفه آموزش و است ممبادی دین اسالازتعلیم وتحصیل باوجودی که 
، شدمیباانه  وتربیه اطفال ازجمله ضروریات برای اداره خ پسندیدههای 

زن مجاز است بدون اجازه شوهرآن علوم را تحصیل نماید،اما تعلیم 
محسوب عقد ازدواج مراتبی که از تبعات وتحصیل اضافی  به مقتضای 

مربوط به اجازه شوهر است وزن حق نداردکه بدون اجازه ،می شود
 . بپردازدشوهر به تحصیل آن علوم 
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 ً ایجاب میکند که  اما باوجوداین شرح، حسن معاشرت زوجین اخالقا
رفته گمشترک به مشوره یک دیگرتصمیم  یزوجین درچنین موارد

 .را از فروپاشی جلوگیری نمایندوفضای خانواده 

که ممکن است به مصلحت همسر تحصیل را و تعلیم ممانعت از بناءً   
ن یمطلقا خشونت دانستن، وبرایش جزای)شش ماه حبس(تعیبیانجامد،

خالف صریح شریعت وخالف مقتضای عقد ازدواج است که  ، نمودن
 درشریعت تضمین گردیده است.

یک دیگررا  ،لهذاوظیفه ومسئولیت زوجین است که قبل ازمراسم عقد
تشویش دارندبایک دیگر درمیان بگذارند،ودرصورت  شناخته وآنچه را

لزوم شرائط خودرادروثیقه درج نمایند؛ تابعد ازعقد به مشکل مواجه 
تذکردادیم که  ذکر عده ای از شرائط درعقد نکاح  نشوند؛زیرا مکرراً 

درست است،ودرصورتیکه قوانین دولت آن را پذیرفته باشد بعد ازعقد 
 عتراض ندارد.گردد، وکسی حق ا الزامی می

در واقع، وضع شرایط خاص ومصلحت اندیشانه برای ادامه زندگی 
ینی منطبق با دساتیر دینی و تضم« نکاح خط» مشترک در وثیقه نکاح
را هم شرافتمند طرفین که این امر میتواند راه  است برای ادامه زندگی

نامه وتعلیم قانونمند وهم تبادل امتیازات قانونی که در عقدبرای تحصیل 
 منعکس شده است، هموار نماید.

هرگاه افرادی در جامعه وجود داشته باشند که باوجود وضع شرایط 
خاص مثالً ادامه تحصیل ضروری ومشروع زن بعداز عقد نکاح، در 
نکاحنامه، مرد از ادامه تحصیل بدون درنظرداشت شرایط وضع شده در 

تعلیم ضروری  نکاح خط،همسرش را مورد خشونت قرار بدهد واورا از
منع نماید، این اقدامات شوهر خالف روحیه قانون ودر تضاد با مواد 
مندرج در عقدنامه میباشد. دراین صورت قانوناً این برخورد غیر قانون 
شوهر قابل بررسی بوده وشریعت اسالمی نیز شکایت همسر را قابل 

 سمع می داند.



 

 قسمت اول مآخذ

 قران کریم
 تفاسیرمشهوراهل سنت.

 تب حدیث :ک
محمد بن إسماعیل أبو عبد هللا البخاري الجعفي:الناشر: دار طوق النجاة:الطبعة: 

 هـ 1422األولى، 
هـ(: 261مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري )المتوفى: صحیح مسلم،

صحیح مسلم: المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي،الناشر: دار إحیاء التراث 
 بیروت  –العربي 

هـ(: 179مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني )المتوفى: موطا،ال
لبنان:دار  –موطأ اإلمام مالك: الناشر: دار إحیاء التراث العربي، بیروت 

 م  1985 -هـ  1406النشر: 
أحمد بن حنبل :مسند احمد: شعیب األرنؤوط وآخرون: مؤسسة مسند أحمد،: -

 م 1999ـ ، ه1420الرسالة:الطبعة : الثانیة 
أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن النسائي: سنن النسائي: مكتب نسایی،: -

 حلب -المطبوعات اإلسالمیة 
 ،تحقیق : عبدالفتاح أبو غدة  1986  - 1406الطبعة الثانیة ، :-
سلیمان بن األشعث السجستاني: سنن أبي داود : دار الكتاب ، أبو داود سنن  :-

 العربي ـ بیروت.
 –محمد بن یزید أبو عبدهللا القزویني : سنن ابن ماجه: دار الفكر ماجه، سنن ابن

 بیروت:تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي .
محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي السلمي: الجامع الصحیح سنن  : سنن ترمذی،-

بیروت:تحقیق : أحمد محمد شاكر  –الترمذي : دار إحیاء التراث العربي 
 وآخرون. 

عبدهللا بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي : سنن الدارمي : دار الكتاب  رمی،: الدا-
 بیروت -العربي 

 ،تحقیق : فواز أحمد زمرلي , خالد السبع العلم.1407الطبعة األولى ، 
أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي: سنن النسائي الكبرى:ترقیمها موافق  :-

 لترقیم شعیب األرناؤوط .
ن حبان بن أحمد أبو حاتم التمیمي البستي : صحیح ابن حبان بترتیب ابن : محمد ب-

،تحقیق : 1993 – 1414بیروت،الطبعة الثانیة ،  –بلبان: مؤسسة الرسالة 
 شعیب األرنؤوط 



 

 

أبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدویه بن نُعیم بن الحكم   :-
هـ(: 405ف بابن البیع )المتوفى: الضبي الطهماني النیسابوري المعرو

بیروت:الطبعة:  –المستدرك على الصحیحین ،الناشر: دار الكتب العلمیة 
  1990 – 1411األولى، 

أبو عبد هللا عبید هللا بن محمد بن محمد بن حمدان العُْكبَري المعروف بابن بَطَّة  :-
، هـ(المحقق: رضا معطي، وعثمان األثیوبي387العكبري )المتوفى: 

ویوسف الوابل، والولید بن سیف النصر، وحمد التویجري: اإلبانة الكبرى 
 البن بطة:الناشر: دار الرایة للنشر والتوزیع، الریا 

أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر البیهقي   :-
الناشر: هـ(المحقق: محمد عبد القادر عطا: : السنن الكبرى:458)المتوفى: 

 م  2003 -هـ  1424لبنان:الطبعة: الثالثة،  –دار الكتب العلمیة، بیروت 
محیي السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي  :-

 هـ(516)المتوفى: 
محمد زهیر الشاویش: شرح السنة :الناشر: المكتب -تحقیق: شعیب األرنؤوط

 دمشق، بیروت -اإلسالمي 
 م 1983 -هـ 1403لطبعة: الثانیة، ا
أبو عمر یوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي   :-

 هـ(463)المتوفى : 
المحقق : مصطفى بن أحمد العلوى و محمد عبد الكبیر البكرى: التمهید لما في 

 الموطأ من المعاني واألسانید:الناشر : مؤسسة القرطبی.
سن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي: شرح صحیح أبو الح  :-

 البخارى ـ البن بطال: 
م:الطبعة : 2003 -هـ 1423 -السعودیة / الریاض  -دار النشر : مكتبة الرشد 

 الثانیة 
أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي: فتح الباري شرح    :-

 1379بیروت ،  -المعرفة صحیح البخاري :الناشر : دار 
عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرون الیحصبي السبتي، أبو الفضل )المتوفى:  :-

هـ(:المحقق: الدكتور یْحیَى إِْسَماِعیل:  إِكَماُل الُمْعِلِم بفََوائِِد ُمْسِلم:الناشر: 544
 -هـ  1419دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، مصرالطبعة: األولى، 

1998   
 هـ(:1359عبد الحمید محمد بن بادیس الصنهاجي )المتوفى:  :-

مجالس التذكیر من حدیث البشیر النذیر: الناشر: مطبوعات وزارة الشؤون 
 م. 1983 -هـ 1403الدینیة.الطبعة: األولى، 

 کتب الفقه:



 

محمد بن إبراهیم بن عبد هللا التویجري : موسوعة الفقه اإلسالمي:الناشر: بیت  :-
 م 2009 -هـ  1430الدولیة:الطبعة: األولى،  األفكار

ْیخ َزْیُن اْلعَابِِدْیَن بِْن إِْبَراِهْیِم بِْن نَُجیٍْم ) :- هـ( : اأْلَْشبَاهُ َوالنََّظائُِرَعلَى 970-926الشَّ
َمْذَهِب أَبِْي َحنِْیفَةَ النُّْعَمان،دار الكتب العلمیة:بیروت،لبنان ،الطبعة 

 م 1980هـ=1400:
ألشباه والنظائر:الناشر دار الكتب الرحمن بن أبي بكر السیوطي: عبد ا :-

 :مكان النشر بیروت.1403العلمیة:سنة النشر 
هـ(: المجموع 676أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي )المتوفى:  :-

 شرح المهذب: الناشر: دار الفكر .
سنة الوالدة / سنة الوفاة بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع:عالء الدین الكاساني: :-

 :مكان النشر بیروت 1982:الناشر دار الكتاب العربي:سنة النشر 587
رد المختار على الدر المختار شرح تنویر األبصار فقه أبو حنیفة ابن  :-

 -هـ 1421عابدین:الناشر دار الفكر للطباعة والنشر.سنة النشر 
 م.مكان النشر بیروت 2000

معرفة معاني ألفاظ المنهاج:محمد الخطیب الشربیني:الناشر مغني المحتاج إلى  :-
 دار الفكر:مكان النشر بیروت 

َحْیِلّي:الناشر : دار الفكر   :-  –سوریَّة  -الِفْقهُ اإلسالميُّ وأدلَّتُهُ: أ.د. َوْهبَة الزُّ
ابعة    دمشق:الطبعة : الطَّبعة الرَّ

 –والشئون اإلسالمیة الموسوعة الفقهیة الكویتیة : وزارة األوقاف  :-
 هـ( 1427 - 1404الكویت:الطبعة : ) من 

مواهب الجلیل لشرح مختصر الخلیل: شمس الدین أبو عبد هللا محمد بن محمد  :-
عیني  بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي ، المعروف بالحطاب الرُّ

هـ(: زكریا عمیرات : دار عالم الكتب:الطبعة : طبعة 954)المتوفى : 
  2003 -هـ 1423خاصة 

التاج واإلكلیل لمختصر خلیل: محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف  :-
هـ(: دار 897العبدري الغرناطي، أبو عبد هللا المواق المالكي )المتوفى: 

  1994-هـ1416الكتب العلمیة:الطبعة: األولى، 
  مجموعالفتاوى:  :-
: عبد هللا بن أحمد بن قدامة  المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشیباني :-

 . 1405بیروت:الطبعة األولى ،  –المقدسي أبو محمد : دار الفكر 
 الجوهري الهروی.  -الصحاح فی اللغة:   :-
لبنان:الطبعة  –الزمخشري :: الفائق في غریب الحدیث واالثر : دار المعرفة   :-

 الثانیة 



 

 

أبو السعادات المبارك بن محمد بن  النهایة في غریب الحدیث واألثر:: مجد الدین :-
محمد بن محمد ابن عبد الكریم الشیباني الجزري ابن األثیر )المتوفى: 

 م 1979 -هـ 1399بیروت،  -هـ(الناشر: المكتبة العلمیة 606
 قوانین وکنوانسیون های بین  المللی :-
 قانون مدنی افغانستان  :-
 فرمان  تقنینی محوخشونت علیه زنان :-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قسمت دوم

 های ناروا زن در چنگال رواج
 

 

 

 



 

 

 پیشگفتار:

تالیف این قسمتی از کتاب ، بررسی ومعرفی یک سلسله رواج هدف از 
 های ناپسندِ  رواج ها، عرف وعنعنات ناپسندی است که به نوعی در

ین در حالیست ا ،گسترده ای داشته وداردوحاکم بر جامعه تاثیرات منفی 
ی سنت های پسندیده رسوم وکه مردم مسلمان افغانستان با داشتن 

ن آلل جهان جایگاه بلندی دارند وبه نیز در میان مکلتوری وفرهنگی 
تاثیرات منفی نمایند؛ متأسفانه بخشی از عنعناتی هم هستند که   افتخار می
بارکی را ن باالی زندگی مردان وزنان چنان پیامد زشت ونامآوناگوار 

 برجای گذاشته که باعث بدنامی  مردم مسلمان افغانستان گردیده است.

ترویج این گونه عنعنات نیز توسط برخی از افراد ناآگاه از دین وبرخی 
عالیم واالی دینی  مبارزه می تحلقات خاصی که در تضادبا ارزش ها و

 نمایند نیز قابل بحث است. 

ل می آید تا ضمن بررسی اضرار رویهمرفته دراین مبحث تالش به عم
اه وتبعات منفی آن باالی زندگی مردم به خصوص زنان افغانستان ، جایگ

فته شود تا باشد هموطنان عزیز حث گربشریعت اسالمی وقوانین نیز به 
درروشنایی این اثر علمی بتوانند برای برچیدن بساط نامیمون این  ما

 وادای َدین نمایند.رسوم وعنعنات ناپسند تالش اساسی نموده  

 فصل سوم

 گفتار اول

 تبعیض در میان پسر ودختر

تبعیض در میان دختر وپسر که یکی از عنعنات ناپسندیده وخالف ارزش 
ی در دوره  ویژههای اسالمی در دوره های مختلف زندگی بشر به 

جاهلیت قبل ازاسالم میباشد، متأسفانه در جاهلیت قرن بیست ویکم نیز 
خی از انسان های کم علم و ناآگاه از تعالیم دینی تاثیر برتاروپود بر



 

گذاشته است وامروزه یکی از مهمترین فکتور های که به نوعی تبعیض 
 علیه دختران را ببار آورده است تولد دختر در خانواده ها است.

این مبحث جالب را تحت عناوین مختلفی به بررسی میگیریم تا 
بتوانند از اضرار وعواقب زشت آن  عالقمندان این موضوع به وضاحت

آگاهی داشته ودر مبارزه برای برچیدن این عنعنه ی ناپسند آگاهانه اقدام 
 مسئوالنه وشرعی بنمایند.

 تولد دختر مایه ننگ وعار :مبحث یکم

در زمان جاهلیت)قبل از اسالم( تولد پسران وزیادت شان باعث خوشي، 
 وبرعکس،شد.  حساب میخانواده ها نشانه خوشبختي ، قوت وعزت 

شب سیاه وروز پراز  ،والدت دختر برای پدر ومادر ، حتی برای قبیله 
خجالت مایه ی شرمساری وو به دنیا آمدن دختر را  به حساب می آمدغم 

 میدانستند . 

بدبختي  عاملننگ ، عار ، وی ها مایه  تولد دختر برای فامیلازاینکه 
انه راه خالصي از این غم وشرم به همین خاطر نزد بعض مردم یگ بود،
 :مانند ؛کردند دفن می  زنده راکه آنها بوداین 

از این قسم شان که صفحات تاریخ قبایل عربی در سرزمین حجاز، 
 است . مملو وشرم آلود عنعنات درآور

دراین راستا موضع قاطعی اتخاذ می نماید و جریان را با قرآن کریم 
وقضاوت ترسیم  اینگونه لیت ، توضیح وضعیت حاکم در دوران جاه

 : ظالمانه انهارا آنرا محکوم میکند

َر أََحدُهُْم بِاأْلُْنثَى ظَلَّ َوْجُههُ ُمْسَودًّا َوُهَو كَِظيٌم  يَتََواَرى ِمَن اْلقَْوِم ِمْن   َوإِذَا بُش ِ

َر بِِه أَيُْمِسُكهُ َعلَى ُهوٍن أَْم يَدُسُّهُ فِي التَُّراِب أَ   .اَل َساَء َما يَْحكُُمونَ ُسوِء َما بُش ِ

 (59 - 58نحل: )



 

 

) دختران را مایه ننگ و سرشكستگي و بدبختي مي دانستند ( و ترجمه: 
تولّد دختر داده مي شد ) آن چنان از ی هنگامي كه به یكي از آنان مژده 

فرط ناراحتي چهره اش تغییر مي كرد كه ( صورتش سیاه مي گردید و 
اندوه مي شد .از قوم و قبیله ) خود ( به  مملو از خشم و غضب و غم و

خاطر این مژده بدي كه به او داده مي شد خویشتن را پنهان مي كرد ) و 
سرگشته و حیران به خود مي گفت : ( آیا این ننگ را بر خود بپذیرد و 
دختر را نگاه دارد و یا او را در زیر خاك زنده بگور سازد ؟ هان ! چه 

 ! قضاوت بدي كه مي كردند

به ویژه  ازحقوق  –مدافع واقعي از حقوق هر مظلوم  دیناسالم که اولین 
است ، برای رفع ظلم از او ارشادات بسا مفیدي را در این باره  –زن 

کرده است، که در خیلي جاها عادات بد به یک  ارائهها  برای انسان
 فرهنگ خوب مبدل شده است که او جای خود را دارد . 

جوامع وخانواده های جاهل امروزي هم تولد  رخی ازب ولي متأسفانه در
پسران وزیادت آنها مایه خوشبختي ، سعادت ، قدرت وعزت محسوب 

عار ، ننگ ، بدبختي  –مانند جاهلیت پیشین  -میشود  وتولد دختر  
ی نشانه  را زیاد شود وتولد دخترانِ  پریشاني محسوب میووروز غم 

 .می دانندیت وکمزوري ها ، محروم ضعف روابط بین فامیل

های حامله وغیر حامله این  پس بخاطر نجات از این مصیبت ، برای زن
این مولود شکمت را خداوند  ! شود : هللا پسر نصیب تان کند قسم دعا می

آرزوی عمومي این میباشد که هللا تعالی دختر را به وجود  !پسر بگرداند 
 !ردونیا

ها  ، در قدم اول که خانواده  نیا بیایدده این آروزها دختر ب اگر بر عکِس 
تولدش خاموشي  برخبر نو زاد و به دنیا آمدنش به کسي نمي گویند و از

شکسته  صدای را اختیار میکنند . ولي اگر کسي بپرسد ، به
  ! ی پیدا شده استکِ خترَ گویند: دُ  میوخجالتبار



 

ر رای مادر وپدبه عوض مبارکي ب ه شنیدن این خبر ، زنهای محلب
لمات تسلیت ک، گویا که در خانه شان مرده شده باشد  !دختر تسلي میدهند 

گویند : هللا تعالی باري دیگر پسر نصیب  می وبرای شان عرض میکنند 
گویند: هللا در خانه مسلمان آواز دختر را بلند  ها که می تان کند. بعضي

 واند . ننکند و به مردم نش

ً در برابر سواالت همسایگان ،پدر دختر با احساس شرم وخجالتی بعضا
میگوید: گومش کو،خدا نخواسته که ما عزتمند باشیم؛ تقدیر وقسمت بوده 
که خانواده ما همیشه رنگ زرد باشد ویا گفته میشود که ننگ در خانه ی 

 ما به دنیا آمده!

گویند: از طالع بد ما،خداوند نخواسته که نان اور ودست  گاهی هم می
 اید!نگری به دنیا بی

گاهی گفته میشود که دختر مال دیگران است واصالً به درد پدر ومادر 
نمیخورد! واین نشانه ی بدبختی ماست که در خانه ما دختری به دنیا می 

 آید!

ازاین دست مثال ها زیاد است که تولد دختررا به شکلی از اشکال فال بد 
 پندارند! میگیرند وآنرا مایه شرم وننگ می

رد یگ از همان عنعنات جاهلي سرچشمه میی ناپسندیده ها رواج این قسم
که قرن ها بر تارو پود زندگی فرهنگی واجتماعی بشر حاکمیت داشت 

یخ بشر وهزاران دختر مظلومانه زیر آوار خاکتوده ها گردید وتار
 مشحونی ازاین نمونه هااست!

 تصور مردم این میباشد که دختر در خانه نصیب دیگر ) شخص اجنبي (
همیشه این سؤال میباشد ؛ که در حقیقت بار سنگین بر دوش ما است .

 میپدرویا برادراین بار سنگین تا چه وقت بر دوش  مطرح میشود که
 باشد ؟ 



 

 

جسمی  تربیه وپروشپس ،  باشددختر بار سنگین زندگي در صورتی که 
  چگونه شکل می گیرد؟آن  و علمی

خورد و در  پدر ومادر نمی در دنیای مادي به درد هیچگاهی دختر که
ادامه خواهد خانه مهمان چند روزه میباشد ، این بار سنگین تا چه وقت 

چگونه متحمل زحمات  این مهمان ناخواستهبرای پدر خانواده ؟  یافت
 !رود؟  می یشود که به خانه دیگر

از این دختر کدام تخلف وسرکشي اخالقي سر بزند ، پس این  هرگاه
 ند ؟ نعالج کمصیبت را چگونه 

، به چه قسم شخص رو برو میشود ؟  فرارسدهرگاه که وقت ازدواجش  
 ؟  شخص هم کفو برای ازدواج وی یافت میشود ویا خیرآیا 

 آیا این قسم شخص به رسم ورواج ما برابر میباشد یا چگونه باشد ؟ 

منحیث فرزند  به نکاح کسي میدهد ، بجای اینکه به داماد هنگامی که 
بد مي بینند و  به دیده ی رعایت کند ، او را را حقوق خویشاونديوببیند 

 .  پندارد میوعار ننگ  یرا برای خود نوع رفتار انسانی با داماد

نمیدهند  مادر وپدر برای دختر ارزش، حتی مناطق اکثردر طورهمین 
 .باشد ودختر از مهرباني والدین محروم می

کشد ،  مهرباني را برسرش نمی خود نزدیک نمیکند ودسته پدر او را ب 
ي برد ، تربیه او را به طور خود نمایا کدام مجلس او را ب به بازار

درست نمیکند وحق تعلیم وتربیه برایش قائل نیست. این در حالیست که 
زن مادر است ، زن خواهر است ، زن همسر است ، زن دختر است ، 

دهد ، دلیران زن همان انسان مربي است که انسانها را پرورش می
سازد، انسانیت ،  واطفال را جوان می به دنیا می اوردوشاهان را 

 همهعقلمندي ، زیرکي وشجاعت در آغوش مادر بدست مي آید و
 تولد شده میباشد.  یبزرگ حتما از مادربزرگهای شخصیت 



 

ست؛ زیرا اولین هازن اولین مدرسه برای همه انسان، باالتر ازهمه 
رد و زبان اولي یوزبان است از مادر یاد میگ خصلت انساني که نطق

 انسان به مادر منسوب است که بنام زبان مادري یاد میشود . 

الهي است که تسلسل بشریت به او  وذی قیمتِ گ زرزن همان نعمت ب
 وابسته است . 

 مبحث دوم: خلقت دختر وپسر مایه سکون ورحمت الهی است:

نسل انسان توقف میکرد .  زن بر روی زمین سلسله  ، اگر زن نمي بود
است که هللا تعالی او را بر بسیاري از مخلوقاتش برتري  یهمان انسان

داده است و این شرف تنها به مردها اختصاص ندارد.  زن همان نعمت 
 دراین راستارند ؛یبزرگ هللا تعالی است که مردها در پهلوی آن آرام میگ

 :  است هللا تعالی فرموده

َودَّةً َوَرْحَمةً َوِمْن آيَا) تَْسُكنُوا إِلَْيَها َوَجعََل بَْينَُكم مَّ ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواجاً ل ِ تِِه أَْن َخلََق لَُكم م ِ

 21روم:  (إِنَّ ِفي ذَِلَك آَليَاٍت ل ِقَْوٍم يَتَفَكَُّرونَ 

ترجمه:و یكي از نشانه هاي ) داّل بر قدرت و عظمت ( خدا این است كه 
مسراني را براي شما آفرید تا در كنار آنان ) در پرتو از جنس خودتان ه

جاذبه و كشش قلبي ( بیارامید ، و در میان شما و ایشان مهر و محبّت 
انداخت ) و هر یك را شیفته و دلباخته دیگري ساخت ، تا با آرامش و 
آسایش ، مایه شكوفائي و پرورش شخصیّت همدیگر شوید ، و پیوند 

ل جسماني و روحاني آنها برقرار و محفوظ باشد ( زندگي انسانها و تعاد
. مسلّماً در این ) امور ( نشانه ها و دالئلي ) بر عظمت و قدرت خدا ( 
است براي افرادي كه ) درباره پدیده هاي جهان و آفریده هاي یزدان ( 

 مي اندیشند .

ُ َخلَقَُكْم ِمْن تُرابٍ : ) در جای دیگر هللا متعال می فرماید  ثُمَّ ِمْن نُْطفٍَة ثُمَّ َوَّللاَّ

 ً  [11...( ]سورة فاطر:َجعَلَُكْم أَْزواجا



 

 

خداوند ) اصل ( شما ) آدم ( را از خاك بیافرید ، سپس شما ) ترجمه : 
هاي )  گاه شما را به صورت زوجآدم ( را از نطفه خلق كرد ، و آنذّریّه 

 نر و ماده ( درآورد . 

در جائیکه قرآن کریم  مي بینیمرآن کریم توجه کنیم ، اگر به نصوص ق
مدح مردها را کرده ، در همان جا مدح زنها هم شده است ، به وېژه آن 

 باشند.  زنهای که به هللا تعالی نزدیک می

مطالعه  را اگر احادیث پیامبرصلی هللا علیه وسلم و تاریخ درخشان اسالم

و دین فضیلت ومقام زن دالئل زیادي را مي یابیم ی کنیم ، در باره 

پیامبر بزرگ اسالم راجع  است . اناز افتخارات زنمشحون اسالم مقدس 

به این مسئله که درمیان اطفال مساوات وعدالت نمودن چه اهمیتی دارد؟ 

  می فرمایند:

 فلوکنت مفضال احدا لفضلت النساء ساووا بین اوالدکم في العطیه 

  446کنزالعمال/ص  

مي دهید بین آنان مساوات را رعایت وقتي هدیه اي به فرزندان ترجمه: 
کنید.)تبعیض روا مدارید!( اگر من کسي را بردیگر مقدم مي داشتم 

 هرآینه دختران را مقدم مي داشتم. 

حدیث فوق الذکر،این مطلب را می رساند که درطول تاریخ، دختران 
مظلوم ترین،محروم ترین وضعیف ترین قشرجامعه بشری اند، به همین 

پیامبر خدا جل جالله اوج توجه اسالم نسبت به دختران ،  اساس است که
  بخصوص اطفال دختر را دراین حدیث تمثیل می نماید.

  ( در جای دیگر می فرمایند:لی هللا علیه وسلمحضرت محمد)ص

 اتقوا هللا واعدلوا بین اوالدکم کما تحبون ان یبروکم . 

  445ص 16کنزالعمال/ج



 

رزندان خود به عدالت رفتارکنید همانگونه ازخدا بترسید وبین فترجمه: 
  که دوست دارید آنان به شما نیکي کنند.

  ازابن حیان امده است :

 .اعدلوا بین اوالدكم في النحل كما تٌحبون ان یعدلوا بینكم في البٌرواللطف

  249،ص 21صحیح ابن حبان/ جابن حیان ، 

ركنید همان گونه بین فرزندان خود دردادن هدیه به عدالت رفتاترجمه: 
كه دوست دارید آنان نیز، درنیكي لطف ومحبت نسبت به شما به عدالت 

  رفتاركنند.

  حضرت رسول خدا صلی هللا علیه وآله وسلم درجای دیگر فرموده اند:

ان هللا تعالي یحب ان تعدلوا بین اوالدکم حتي في القبل.   •

865ص  1جمع الجوامع/ ج   

دوست دارد که بین فرزندان عدالت را پروردگاربلند مرتبت ترجمه: 
  رعایت کنید ؛ حتي دربوسیدن آنها.

  رسول اکرم صلی هللا علیه وآله وسلم، به ادامه می فرمایند:

  إن هللا یٌحب ان تعدلوا بین اوالدكم كما یٌحب ان تعدلوا بین انفسكم. 

  270، ص7سنن دارالقطني جقطنی، 

دارد براینکه میان خودتان به  همانا خداوندجل جالله دوست میترجمه:
 عدالت رفتارمي كنید ؛میان فرزندان خویش نیز به عدالت رفتارنمایید. 

(در مورد رفع تبعیض وجلوگیری از لی هللا علیه وسلمحضرت محمد)ص 
  بی عدالتی میان اطفال می فرمایند:



 

 

انه نظرالي رجل له ابنان فقبل احدهما وترک االخر، فقال النبي )ص( 
 ساویت بینهما. فهال 

روزي رسول خدا صلی هللا علیه وآله وسلم مردي را دید که ترجمه: 
دوفرزند خودرا به همراه داشت. یکي رابوسید ودیگري را نبوسید.رسول 
خدا صلی هللا علیه وآله وسلم به اوفرمود: چرا بین فرزندانت برابري را 

  رعایت نکردي؟  )تبعیض وبی عدالتی رواداشتی ؟(

یشود که حتی در بوسیدن اطفال ومهر ورزی وابراز دوستی، دیده م
عدالت را رعایت نمودن بمعنی برچیدن بساط تبعیض وبرتری جوئی 
هاست، به همین اساس است که پیامبر خدا صلی هللا علیه وآله وسلم حتی 

  در بوسیدن اطفال، عدالت را معیار قرار می دهند.

  کنوانسیون بین المللی حقوق طفل

در سازمان   1989نوومبر  23نسیون بین المللی حقوق طفل که درکنوا
کشور به آن ملحق شده و  192ملل متحد تصویب گردیده است، تا حال 
الحاق خویش را اعالم   1373جمهوری اسالمی افغانستان در سال 

 1989داشت. به منظور اثبات موضعگیری  کنوانسیون بین المللی 
  ونزدهم  آن اکتفا میکنیم:  حقوق طفل، به ذکر ماده دوم

  2 ماده

 كنوانسیون در این را كه ، حقوقيكنوانسیون طرف كشورهاي فقره یکم:
 قضایی آنها زندگي در حوزه كه كودكاني تمام ، برايشده در نظر گرفته

، ، زبان، مذهبنژاد، رنگ از جهت تبعیضي هیچگونه كنند بدونمي
، تولد و توانایي ، عدم، مالو اجتماعيقومي ، جایگاهملیت ،عقاید سیاسي

 و تضمین شمرده محترم قانوني و یا قیم والدین شخصیه یا سایر احوال
  خواهند نمود.

 را جهت الزم اقدامات تمام كنوانسیون طرف كشورهايفقره دوم: 
 بر اساس ، مجازاتتبعیض اشكال تمام در مقابل از كودك حمایت تضمین



 

و یا  قانوني ، قیمو یا عقاید والدین ها، ابراز عقیده، فعالیتموقعیت
  خواهند آورد. عمل به كودك خانواده اعضاي

یده دبه  تبعیض علیه دختران،وی ونه رفتار نا درست،بدفالبنابراین؛هر گ
 تران  واحساستنفر وانزجار دیدن،برخورد نادرست نمودن در برابر دخ

نه بدداشتن از تولد دختر در خانواده دلیلی بر موجودیت یک رسم وعنع
نامعقول وناپسندیده ای است که دین مقدس اسالم با تمامی قوت در 

ید مخالفت با ان قرار داشته وبرای مردان وحتی مادران توصیه می نما
و که فرقی میان دختر وپسر نیست، بلکه هردو مخلوق خداوند، هر د

مسئول برای تاسیس خانواده، هردو دارای سجایای انسانی، هردو 
ردو همیتوانند کار نمایند ، هردو شایسته ی مکافات ومجازات وباَلخره 

  میتوانند در جامعه نقش مهمی ایفا نمایند.

 

 دوم گفتار

 از قدوم عروس به خانه شوهربد فالي 

د بی خراب دیگر ، در کنار عقیده ها، ها  قبل از اسالم در میان عرب
وجودداشته که  گوناگونبه اشکال در بخش های مختلف زندگی فالي 

 رواجهمین بدفالی از قدوم عروس به خانه ی شوهر، بخشی از
 . وعادات ناپسند می باشدها

،  ی می رفت خانه هبمنحیث عروس گر کدام زن امردم معتقد بودند که:
ما ی این زن به خانه با آمدن  :که،ندبود اهل خانه منتظر این می

قحطی مرگ ،  : خوشبختی، بدبختی،مانند ،خوشبختي مي آید یا بدبختي
ی گرسنگي و امثال آن ؟ اگر در همین وقت در همان خانه کدام حادثه و



 

 

گفت : قدم این زن برای ما نېکبخت  غم آور رخ میداد ، اهل خانه می
 (189نبوده؛ زیرا این مصیبت با آمدن او بر ما آمد.)

 عاصرمرواج ها وعادات ناپسندیده در توالی زمان نیز به انسان های  این
روجه هم همین عقیده وعنعنات می مادر جامعه که با تأسف انتقال یافته 

 و مانند زمانه جاهلیت وجود دارد. و به هُ هُ 

 :مثالً رند. یبدفالي میگخانه ی جدیدش به آمدن عروس را به  رخی هاب

، پدریا مادر وشوهرخانه ی شوهر شود زنی تازه عروس وارِد اگر
وفات کند ، همه اهل شوهر، برادر ویایکی ازاعضای خانواده ی شوهر

 می باشد!ن بد بخت ایپا وقدمی خانه میگویند: این مرگ از

برداشت غلط  بلکه ؛مردم به این اکتفا نمیکنند  ی ازهمچنین بعض
 جا توسعه میوناصواب از قدوم به اصطالح نامبارک وشوم این زن تاآن

ت حقارو م او را به چشم توهین یابد که با تولد دختر دراین خانواده ، ه
 گویند:  ومی می بینند

د رنیگ را به بدفالي میمذکورزن  ومدر نصیب این بدبخت پسر نیست وقد
د حتی اینکه در بعض مناطق دختر نو زاد را نیز عامل بدبختي میدانن

 .  نمایند ها محسوب می ها وغم وپیدایش این دختر را شروع مصیبت

در بعض مناطق یک رواج دیگري هم است که اگر این دختر گریه 
ه خان میکند ، گریه او را پیام مصیبت محسوب میکنند حتی اینکه کالنهای

 !ید آکنید ، باز کدام مصیبت مي  در باره دختر میگویند: این را خاموش

مبارزه جدي کرده همه ی بدفالی ها دین مقدس اسالم بر علیه  
وپسران دختران همانگونه که .  می پندارداز شرک  را جزئیفالي وبد
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 یهیچ اختیار وتصرف مورد در این دمریاو زن،هبه وبخشش الهي اند
قدوم عروس به خانه ی شوهر نیز نمیتواند ممثل بدبختی ویا  ندارند.

 بدفالی باشد. 

 عالیوتوانایی هللا ت همانگونه که والدت دختر ویا پسر مربوط به قدرت
وم قداین مورد دخالتی نداشته وندارد ،  است وهیچ شخصی ویا قدرتی در

 .عروس به خانه ی شوهر را نیز هرگز نمیتوان به بدفالی تعبیر نمود

د نمای مالکیت زمین وآسمان واینکه به کسی پسر إعطاهللا متعال در مورد 
 رشاد می فرماید:وبه کسی دختر عنایت می فرماید، چنین هدایت ا

ِ ُمْلُك السََّماَواِت َواأْلَْرِض يَْخلُُق َما يََشاءُ  ً َويََهبُ َمْن يَشَ َهُب لِ  يَ َّلِلَّ ِلَمْن  اُء إِنَاثا

ُجُهْم ذُْكَراناً َوإِنَا49يََشاُء الذُُّكوَر) ِ  يماً إِنَّهُ َعِليمٌ َشاُء َعقِ يَ َمْن  ثاً َويَْجعَلُ ( أَْو يَُزو 

 {50شورى: } قَِديٌر.

مالكیّت و حاكمیّت آسمانها و زمین از آن خدا است . هرچه ترجمه:
ر بخواهد مي آفریند . به هر كس كه بخواهد دختراني مي بخشد و به ه

د و كه هم پسران مي دهعطاء مي كند .و یا ایناِ كس كه بخواهد پسراني 
نا توا هم دختران . و خدا هر كه را بخواهد نازا مي كند . او بس آگاه و

 ست .ا

ا رران هللا تعالی در این آیه بر خالف معتقدات زمان جاهلیت ، هبه دخت 
 هبه در اول یاد کرده است که بر ارزش دختران داللت میکند . اوالد که

 وبخشش الهي است ، دختر در آن مقام واالی دارد. 

اَل ُهَرْيَرةَ، يَقُوُل: قَ  یبِ أَ عن رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرموده است: 

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم:  الَ عَدَْوى َوالَ ِطيََرةَ، َوالَ َهاَمةَ َوالَ »َرُسوُل َّللاَّ

 (190«.)...َصفَرَ 
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، «در همه ی امور» :  انتقال مرض ) بدون اراده هللا ( ، بدفالي ترجمه
 (191ندارند. ) ومشروعیتی بوم وماه صفر هیچ اعتبار

 ارد؛ه ندفالی راجع به تولد دختر دراسالم رااین در حالیست که نه تنها بد
این کار در شود و جنت داده می، دختران ی بالعکس در بدل تربیه 

 باشدکسانی میدخترنسبت به  برتری وامتیاز برای والدینِ  حقیقت نوعی از
 .                            که از داشتن دختر محروم اند

: فرمود مبربزرگواراسالم است کهاثبات کننده ی این موضوع دستور پیا
َضمَّ ( وَمْن َعاَل َجاِريَتَْين َحتَّى تَْبلُغَا َجاَء يَْوَم الِقيَاَمِة أنَا َوُهَو َكَهاتَْيِن  )

 192- أَصابِعَهُ 

ز اینکه کالن شوند ، در رو اه: کسیکه دو دختر را تربیه کند تترجم
 میان این دو باشد به اندازه نزدیکي می به من نزدیک،چنان قیامت 

 انگشت .

ی خداوند در مورد اینکه ازدواج میان زن وشوهر نه تنها باعث بدفال
بلکه باعث سکون، آرامش، مؤدت ومحبت میان ؛ وبدبختی نگردیده 

 طرفین وافتخار خانواده میشوند دستور مشخصی دارد.

 ةً َمَودَّ  بَْينَُكمْ  َجعَلَ وَ  لَْيَهاإِ  نُواْسكُ ِلتَ  اأَْزَواجً  أَْنفُِسُكمْ  ِمنْ  لَُكمْ  َخلَقَ  أَنْ  آيَاتِهِ  َوِمنْ 

 21روم  - يَتَفَكَُّرونَ  ِلقَْومٍ  آَليَاتٍ  ذَِلكَ  فِي إِنَّ  َوَرْحَمةً 

 است این خدا(  عظمت و قدرت بر دالّ )  هاينشانه از یكي و ترجمه: 
 در)  آنان كنار در تا آفرید شما براي را همسراني خودتان جنس از كه

 و مهر ایشان و شما میان در و ، بیارامید(  قلبي كشش و بهجاذ پرتو
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 با تا ، ساخت دیگري يدلباخته و شیفته را یك هر و)  انداخت محبّت
 ، شوید همدیگر شخصیّت پرورش و شكوفائي يمایه ، آسایش و آرامش

 محفوظ و برقرار آنها روحاني و جسماني تعادل و انسانها زندگي پیوند و
ً مسلّ ( .  باشد  قدرت و عظمت بر)  دالئلي و هانشانه(  امور)  این در ما
 هايآفریده و جهان هايپدیده يدرباره)  كه افرادي براي است(  خدا

  .   اندیشندمي(  یزدان

دراین آیه قرانی واضح دیده میشود که خلقت زن ومرد از جنس همدیگر 
سبِب مصیبت ها  وباعث بدبختی و خرابی آینده  یمیباشند؛ لذا هیچگاه

. چون باعث سکون،آرامش،مودت ومحبت ددر خانه یکدیگر نمیشون
 ومایه شگوفایی وتعادل جسمانی وفکری یکدیگر میباشند.

یکی از مهم ترین موضوعاتی که دراین آیه به آن عطف توجه شده است، 
پدیده رحمة بودن ازدواج است؛ در حالیکه قرآن کریم بعثت ورسالت 

الم را نیز به رحمة للعالمین یاد نموده است وتمثیل پیامبر بزرگ اس
رحمة بودن ازدواج برای زوجین نیز به دلیل نجات دو انسان از بدبختی 
ها، دو خانواده وباَلخره جامعه از بی نظمی،تشنج روانی وجنسی 
وباَلخره تاسیس خانواده ی سالم وجامعه ی خوشبخت ، این را می رساند 

ن زوجه به خانه شوهر را نباید فال بد گرفت؛ که ازدواج در کّل وآمد
بلکه ازدواج میان زن وشوهر رحمت الهی محسوب میشود. آنجا که 
رحمت الهی متصور باشد،به بدفالی تعبیر نمودن ،تخلف صریح از 

 فرمان خداوند جهان است.

خداوند باعلم قدیمش میداند که زوجین،از هللا متعال آرزو میکنند که 
ن طفل بابرکت وعزیزی اعطا نماید وهرگز والدت خداوند برایشا

 اطفالشان را به بدفالی تعبیر نمی نمایند.

ا إِلَْيَها ِليَْسُكنَ  َزْوَجَها ِمْنَها َوَجعَلَ  َواِحدَةٍ  نَْفٍس  ِمنْ  َخلَقَُكمْ  الَِّذي هُوَ  اَها فَلَمَّ  َحْماًل  َحَملَتْ  تَغَشَّ

تْ  َخِفيفًا ا بِهِ  فََمرَّ َ  دََعَوا تْ أَثْقَلَ  فَلَمَّ اِكِرينَ  ِمنَ  لَنَكُونَنَّ  َصاِلًحا آتَيْتَنَا لَئِنْ  َربَُّهَما َّللاَّ  - الشَّ
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 شما همسران و ، آفرید جنس یك از را شما كه است كسي آن او ترجمه: 
)  ولي.  بیاسایند همسران كنار در شوهران تا ساخت شما جنس از را

 جنسي آمیزش همسران با شوهران كه نگاميه(  كه افتدمي اتّفاق بسیار
 آن با آساني به و دارندبرمي(  یننِ جَ  نام به)  سبكي بار همسران ، كنندمي

 .  برندمي بسر را روزگار

 خود خداي همسران و شوهران ، شودمي سنگین آنان بار كه هنگامي اّما
 عطاء ما به ايشایسته و سالم فرزند اگر:  گویندمي و دارندمي فریاد را

 .  بود خواهیم سپاسگزاران زمره از فرمائي

براساس نصوص شرعی ، هرگونه بدفالی در قدوم عروس به خانه ی 
شوهر ویا بدفالی برای والدت دختر وپسر که میوه زندگی وازدواج 
ً نامشروع بوده ودین مقدس اسالم برای  دوجنس زن ومرد میباشد، قطعا

ت ناپسندیده دساتیر مشخص وقاطعی مبارزه بااینگونه عرف وعنعنا
 صادر نموده است.

 

 گفتار سوم

 دختر در بدل خون بهاقرباني کردن 

دین مقدس اسالم فورمول واضح ومشخصی را برای تعیین مرز 
تمییز جرم ومجازات افراد جامعه ودر تشخیص  جرم وجزاوجغرافیای 

 براین اصل دینی، هرشخصی در برای وضع نموده است که برپایه 
 اعمال خود مسئولیت معینی دارد وباید خود به آن پاسخگوباشد.

میشود ،  یاگر کدام شخص مرتکب کدام جرمبراساس دساتیر شرعی ، 
  است.شده مشخص مجازاتی برای هر مجرم به تناسب جرمش 



 

درحالیکه در دوران جاهلیت، معموالً در إزای جرم یک شخص، شخص 
ی لیان متمادی این عرف وعنعنه ویااشخاص دیگر مجازات می شدند وسا

نروز حاکمیت عام وتام های آ ول وناپسند بر تاروپود انسانغیر معق
  داشت.

هللا متعال در مورِد اینکه هرکسی مسئولیت پاسخگوئی در برابر اعمال 
 :  است فرموده خودرا دارد؛ چنین

 [164-أنعام]ةٌ ِوْزَر أُْخَرى ...َوالَ تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس إاِلَّ َعلَْيَها َوالَ تَِزُر َواِزرَ 

هیچ كسي جز براي خود كار نمي كند، و هیچ كسي گناه دیگري ترجمه:
 را بر دوش نمي كشد . 

 َواِزَرةٌ  تَِزرُ  َواَل  َعلَْيَها يَِضلُّ  فَإِنََّما َضلَّ  َوَمنْ  ِلنَْفِسهِ  يَْهتَِدي فَإِنََّما اْهتَدَى َمنِ 

بِينَ مُ  ُكنَّا َوَما أُْخَرى ِوْزرَ   15اسرا  -َرُسواًل  نَْبعَثَ  َحتَّى عَذ ِ

 خودش سود به راهیابیَش ، یابد هدایت(  حق راه به)  كس هر  ترجمه:
 خودش زیان به گمراهیَش ، شود گمراه(  حق راه از)  هركس و ، است
 جرم به و)  كشدنمي دوش بر را دیگري گناه بارِ  كسي هیچ و.  است

 مجازات(  را قومي و شخص هیچ)  ما و( .  شودنمي داده كیفر دیگري
 روان(  و مبعوث آنان براي)  پیغمبري كه این مگر ، كرد نخواهیم

 .  سازیم

 َشْيءٌ  ِمْنهُ  يُْحَملْ  اَل  ِحْمِلَها إِلَى ُمثْقَلَةٌ  تَدْعُ َوإِنْ  أُْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  تَِزرُ  َواَل 

  18فاطر  –قُْربَى  ذَا َكانَ  َولَوْ 

 اگر و ، كشدنمي دوش به را ديگري گناه بار گناهكاري : هيچترجمه

 او)   ، خواند فرياد به گناهانش حمل براي را كسي باريسنگين انسان

 برداشته گناهانشان بار از چيزي(  و بكند تواندنمي را كمكي چنين

 . باشد بستگان و نزديكان از چند هر ، شودنمي

  7زمر  –أُْخَرى  ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  تَِزرُ  َواَل 



 

 

 . كشدنمي دوش به را ديگري گناه بار گناهكاري ترجمه: هيچ

  38نجم  - أُْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  تَِزرُ  أاَلَّ 

 . كشدنمي دوش به را ديگري گناه بار گناهكاري ترجمه: هيچ

در تمامی آيات فوق الذکر روشن وتصريح شده است که هيچکسی بارگناه 

 ندارد وخودش در برابر اعمالش پاسخگو ميباشد. ديگری را مسئوليت

بنابراين ؛ آنانی که جنايت ميکنند، تجاوز مينمايند ويا دست به کشتار 

 پردازند همان قاتالن، زنند ويا به سرقت اموال ديگران می ديگران می

ند وبهای خائنان،سارقان ومتجاوزان خود بايد پاسخگو باش مجرمان،

 نه دختران مظلوم وبی دفاع خانواده! زند؛جنايات شان را خودبپردا
 است! متأسفانه در بعض مناطق افغاني ما موضوع بر عکس

اگر کسي قتل این رسم غلط در زندگی اجتماعی مردم ما وجود دارد که 
ند وات میبدون اینکه به قضاوِت دادگاه تسلیم شود مقتول ی میکند، ورثه 

مانند: برادر ، پسر و امثال آن او  د یا نزدیکاننکه یا قاتل را به قتل برسا
 د.را مجازات نمای

همانگونه که صلح،امنیت وثبات یکی از  پدیده های همآهنگ با خصلت 
بشری میباشد؛پدیده ی جنگ،خصومت وخشونت در جوامع ی پسندیده 
  معمول بوده وجزء زندگی بشر محسوب میشود.نیزبشری 

خالف است؛اما ناگزیری در حالیکه اسالم درپرنسیپ با جنگ وخشونت م
وخشونت به وقوع  جنگ، ها  های وجود دارد که گاهی در میان انسان

می پیونددویکی از طرفین ازاین ناحیه آسیب می بیندویا کشته میشود؛ ویا 
 گاهی به دلیل تجاوز به زنی، طرف مقابل به انتقام می پردازد.

ن صلح به در چنین حاالتی معموالً بزرگان قوم وقبیله برای تامی
تا به دشمنی میان دو قوم ودو قبیله  مذاکره،مفاهمه ومصالحه می پردازند

 نقطه پایان بگذارند.



 

ناپسند ترین عادت در میان قبایل واقوام ساکن درافغانستان اینست که ؛ 
معموالً دختران مظلوم قربانی مصالحه در برابر جنایات اعضای خانواده 

 خود می شوند.

یک ، در بدل جرم خود مجرم ) قاتل (  خانواده یباید  :که، به این معنی 
بزرگ سال مقتول بدهند ، فرق نمیکند که این زن ی یا دو زن به ورثه 

 .  باشد یا دختر خوردسنباشد و

نمیکند که او کالن باشد یا  یرند هم فرقیکه میگ یبنام کدام شخصو
برادر ،  تِ وجنایخوردسن ، سالم باشد یا معیوب ، باالخره سزای ظلم 

برای   بیچاره ومظلوم باید ورا زنِ جنایتکار ومجرم پدر وپدر کالن 
 همیشه ببیند. 

شود ، از همین لحظه مظلومیت  وقتیکه این زن در بدل خون بها داده می
هرگاه دختری در همین مورد به یکی شود .  وبیچارگي زن شروع می

د که او را هنخوااگر باز اقارب مقتول نامزاد شده باشد وعندالموقع 
ند ، غالبا از همه حقوق اخالقي والزمي اش محروم میباشد ؛ نعروسي ک

 مهر ، مسکن ، جهیز وغیره . تأدیه ی مراسم عروسي ،  :مانند

عروسي این دختر شبیه خروج جنازه او وانتقال آن ، از طرف اهل خانه 
 .باشد  می ستانبه قبر

 در اینگونه مراسم مطرح جهت شرکت  خبر دادن مردمبیشتر اوقات ، 
شب حنا ) رنگ به اصطالح معاصرباشد.  نمیباشد. نان ولیمه در آن نمی

کردن دست ( نمیباشد. از طرف پدر یا شوهر جهیز برایش خریده 
در بعض  واشیای کم ارزش!نمیشود . اگر خریده شود ، هم خیلي ناچیز

ایش داده موارد مهر هم برایش تعین نمیشود . اگر تعین هم شود ، بر
شود ، از طرف  خانه شوهر سپردهه نمیشود.  وقتیکه این زن بیچاره ب

خاصی که ویژه ی عروسی نورمال می باشد،مشاهده  آنها کدام استقبال
نظر حقارت می بینند . او مانند یک کنیز ه بلکه همه او را ب ؛ نمیشود

خانه  هر یکي از اهلوفرمان باید حکم اوزندگي خود را به سر مي برد . 



 

 

مقتول  ی خانواده یل کند و برای آواز هر یک از اعضامقتول را قبو
حق ابراز ،  باید انجام دهد را یهر خدمتبدون چون وچرا لبیک بگوید. 

. اگر در سخن واتخاذ تصمیم در هیچ امری از امور زندگی را ندارد
 مقابل کسي نافرماني کند ، گناه محسوب میشود ، باید سزایش ببیند. 

ثار این آتش میرسد د ، به آنها هم آبدنیا بیای فرزندانیر از این زن اگ
 .کنیز محسوب میشوند  فرزندانومانند 

طبق میل کوشش میکنند که برای این بچه واده پسرمناطق خانازدر بعض 
بگیرند تا که هردویشان زندگي آسوده را داشته باشند  همزن دیگردلش 

خالصه اینکه زندگي این قسم زن از  واوالد اصیل را به دنیا بیاورند.
 مرگ برتري ندارد. 

با تحلیل دقیق از وضعیت حاکم برجامعه افغانی وبرخی از کشور های 
که باآیات  در بدل خون بها انقرباني کردن دخترمنطقه راجع به 

قرانکریم واحادیث پیامبر بزرگوار اسالم مستند سازی شد، به این نتیجه 
ن دختران در بدل خونبها، یکی از رسوم وعنعنات میرسیم که قربانی کرد

ناپسندیده دوران جاهلیت چه در دوره های قبل ازاسالم وچه در جاهلیت 
قرن حاضر محسوب میشود ودین مقدس اسالم با تمامی قوت در برابر 

 این پدیده ی شرم آلود وننگین به مبارزه برخاسته وآنرا مردود میداند.

 گفتار چهارم

 اندن یتیمان وزنبه میراث بر

های  تیمان ، دختران وآن زنیی قبل از اسالم در میان عربها در باره 
 . رائج بود یهای مختلف رواجعرف وکرد ،  فوت می انکه شوهرش

ماند ، او را ورثه  شد و زن او می وقتیکه کسي وفات می: به طور مثال 
دیگر خود  یا پدر میت او را برای پسر ؛ می بردندمیراث  به مانند مال



 

دیگر میت به مهر سابق  یا برای وارث ؛میکرد حشکابه مهر سابق ن
 گرفتند.  می راازوییابه کسي دیگر مي فروخت  ومهرش و شد نکاح می

این قسم زن حق مسلم ورثه میت بود و برای خاندان زن اجازه هیچ نوع 
مداخله نبود . اگر کدم شخص وفات میشد وزنش برای پسران او میماند 

ه از زن دیگرش میبود ، پسران میت این منکوحه پدر خود را نمیماند ک
 (193که تا دم مرگ با کسي دیگر ازدواج بکند . )

 صاحب تفسیر ابن المنذر موضوع را اینگونه شرح می نماید:

یم همراه مال میماند ، همچنین وقتیکه کسي وفات میشد واز دختر یت
در تقسیم میراث حساب میکردند میت او را همراه مال تقسیم  نخویشاوندا

او  شو این را حق مسلم خود حساب میکردند. بخاطر بدست آوردن مال
اجازه نمیدادند که با کسي دیگر ازدواج کند ، و ندرا بنام پسر خود میکرد

بلکه او منتظر میماند تا اینکه این پسر جوان شود و با او ازدواج کند یا 
 (194رایشان بماند. )در همین حالت زن بمیرد ومال او ب

وجود هامین رواج ه –ا تفاوت اندک ب –متأسفانه در بعض جوامع افغاني 
ب وقتیکه کسي فوت میکند ، زن متوفی ناموس همین خاندان حسا. دارد 

 د. مانَ  میشود و برای خاندان میت به میراث می

زن حق این را ندارد که غیر از خاندان شوهر میت به شخصي دیگر 
. زن مجبور است که با شخصي از نزدیکان میت ازدواج  ازدواج کند

این کند یا همه عمر خود را در همین خانه بدون شوهر سپري کند. 
 د.می باشزمانه جاهلیت  عرف در جامعه ما عیناً باتمامی معنی همانند

شود و زن  اگر شخصي از یک زن پسران داشته باشد و خودش فوت می
ران شوهرش برای مادر اندر خود هیچ ماند ، پس پس دیگر از او می
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 (453 /1التفاسير لكالم العلي الكبير )



 

 

وقت اجازه نمیدهند که با کسي ازدواج کند ، بلکه مجبور است که زندگي 
باقیمانده اش را با این پسران شوهرش سپري کند . همچنین اگر از میت 

مانند ، آنها هم زیر عنوان ناموس پدر کالن وکاکا به میراث  دختران می
ین رواج است که کاکاها دختر یتیم را یا ند .  در ما بین خود امانَ  می

کنند و یا در همان خاندان برای کسي دیگر به یبرای پسران خود نکاح م
 نکاح میدهند. 

 شخصاین دختر یتیم این حق را ندارد که حتی در صورت بلوغ هم با 
به ازدوج بدهند.  شخصی دیگر هازدواج کند ویا ماماها او را ب یدیگر

دین مقدس اسالم کامال در تضاد هستند وقرآن کریم  این قسم رواجها با
 .چهارده قرن مردود شمرده استازاین قسم رواجها را قبل 

 :است هللا تعالی فرموده

ً  تَِرثُواالن َِساءَ  أَنْ  لَُكمْ  آَمنُوااليَِحلُّ  يَاأيَُّهاالَِّذينَ }  [19نساء : ] .. تَْعُضلُوهُنَّ  َواَل  َكْرها

مان آورده اید ! براي شما درست نیست كه زنان اي كساني كه ایترجمه: 
رید ) و ایشان را بدون مهریّه و رضایت برا ) همچون كاالئي ( به ارث ب

، به ازدواج خود در آورید ، و ( حال آن كه آنان چنین كاري را نمي 
پسندند و وادار بدان مي گردند . و آنان را تحت فشار قرار ندهید تا بدین 

ا وادار به چشم پوشي از قسمتي از مهریّه كنید و ( وسیله ) ایشان ر
 برخي از آنچه را كه بدیشان داده اید فراچنگ آرید .

 در جای دیگر هللا تعالی فرموده:

 َمثْنَى الن َِساءِ  ِمنَ  لَُكمْ  َطابَ  َما فَاْنِكُحوا اْليَتَاَمى فِي تُْقِسُطوا أاَلَّ  ِخْفتُمْ  َوإِنْ  

 [3النساء :  ةسور] .. َوُربَاعَ  َوثاَُلثَ 

و اگر ترسیدید كه درباره یتیمان نتوانید دادگري كنید ) و دچار ترجمه : 
گناه بزرگ شوید ، از این هم بترسید كه نتوانید میان زنان متعّدد خود 
دادگري كنید و از این بابت هم دچار گناه بزرگ شوید . ولي وقتي كه به 

ان دادگري كنید و شرائط و خود اطمینان داشتید كه مي توانید میان زن



 

ظروف خاّص تعّدد ازواج مهیّا بود ( با زنان دیگري كه براي شما 
 حاللند و دوست دارید ، با دو یا سه یا چهار تا ازدواج كنید .

ا اح ربرایتان ماند و رغبت نک ی ازاقارب شمامطلب اینکه اگر دختر یتیم
ا رها معاشره نیک به آن با او نداشتید ومی ترسیدي که در صورت نکاح

 بهها بادرنظرداشت عدالت میان آنوانید ، پس زنهای دیگر را ی تکرده نم
 نکاح بگیرید و آنها را بگذارید. 

ست؛ امانند مال را حرام قرار داده ی دین مقدس اسالم با زنها معامله 
با  وهللا تعالی است  درنزد زیرا زن هم مانند مرد انسان مکرم ومحترم

 . بعد ازدنه حقوق یکسان و ازهمه حقوق برخوردار میباشمردان در هم
د که در باره سرنوشت خود تصمیم نمیتوان ةفوت شوهر وگذشت عد

 د. نبگیر
 : است هللا تعالی فرموه

 َ ُهٍر َوَعْشراً ِهنَّ أَْربَعَةَ أَشْ بِأَنفُسِ  ْصنَ َربَّ َوالَِّذيَن يُتََوفَّْوَن ِمنُكْم َويَذَُروَن أَْزَواجاً يَت

ُ بَِما وَ ِهنَّ بِاْلَمْعُروِف ي أَنفُسِ فِ ْلَن فَعَ  إِذَا بَلَْغَن أََجلَُهنَّ فاَلَ ُجنَاَح َعلَْيُكْم فِيَمافَ  َّللا 

 (.234) البقرة :  .تَْعَملُون َخبِيرٌ 
ترجمه :و كساني كه از شما ) مردان ( مي میرند و همسراني از پس 

ز ماه و ده شبانه روخود به جاي مي گذارند ، همسرانشان باید چهار 
شان انتظار بكشند ) و عّده نگاه دارند ( ، و هنگامي كه به آخر مّدت

ي رسیدند و آن را به پایان بردند ، گناهي بر شما نیست كه هر چه م
ا فق بخواهند درباره خودشان به طور شایسته انجام دهند ) و اعمالي موا

 ا ازج كنند ( ، و خدشرع از ایشان سر زند و با مرد دلخواه خود ازدوا
 آنچه مي كنید آگاه است .

 است فرمودهملسو هيلع هللا ىلصپېغمبر 

 [195«]الثَّي ُِب أََحقُّ بِنَْفِسَها ِمْن َوِلي َِها، َواْلبِْكُر تُْستَأَْمُر، َوإِذْنَُها ُسُكوتَُها»

                                                             
ي ِِب فِي الن َِكاحِ ِبالنُّْطِق، َو... صحيح مسلم كتاب النكاح   [195]

 .1421:بَاُب اْستِئْذَاِن الثَّ



 

 

ترجمه: زن بیوه در باره خود از ولي خود زیاد حقدار است واز زن 
اجازه خواسته میشود واجازه اش باکره ) دوشیزه ( در باره نکاحش 

 خاموشي او است. 

 ی که دختران میت که خورد سن باشند به اساس فقه حضانت ، شخص
ولي  ؛میکندسرپرستی آنها را وحضانت میباشد،مستحق سرپرستي 

 رسند یا در وقت فوت پدر بالغ باشند ، رشد میی حله روقتیکه به م
 د. نخود تصمیم بگیر شتسرنو د طبق هدایات اسالم در بارهنمیتوان

دگان زمانبنابراین ؛ اینکه دختران وبیوه ها منحیث مال میراثی در میان با
شوهر ویا پدرشوهر ویااقارب نزدیکتر به متوفی تقسیم وترکه می 

ت شوندومانند مال میراثی با آنها برخورد غیرانسانی میشود در شریع
ند. کوم ومردود میدارا محودین مقدس اسالم این عمل اسالمی جای ندارد

 یزانملذا بر بزرگان دین وپیشوایان مذهبی وسیاسی است تا بابلند بردن 
آگاهی های دینی وحقوقی مردم، آنهارا از توصل به اینگونه اعمال 

ان خالف شریعت اسالمی باز دارند ونگذارند سرنوشت زنان همانند بردگ
 ومال میراثی به تقسیم وترکه میان اقارب مبدل شود.

 

 

 نجمپگفتار 

 به دوستان تحفه دادن دختران وخواهران

بعض  ؛زن در میان مردم حیثیت مال ومتاع را داشت ، قبل از اسالم
 زن را به زن مبادله می گاهیفروختند ، را مانند مال مي آنهامردم 
برای  اً صرف؛ ویا  مانند مال در نذرانه میدادند؛ دادند  تحفه می ؛کردند



 

در چور  ؛گاهگاهیکردند هواني از او استفاده میپوره کردن غریزه ش
  196وچپاول زن را از یکدیگر به غارت مي بردند.

ی وصفحه جدیدی در زندگی  اجتماعتا اینکه دین مقدس اسالم طلوع کرد
یت برای زن مقام انسان، اسالم مقدس با آمدن دین  زنان بازشد؛یعنی،

 مرد حق اختیار ، ومانند ؛ داده شد  ها نجات نصیب شد واز بدبختی
از شد و دردنیا  إعطااظهار رأی ، نظر دادن وقدرت تصرف برایش 

ات مکلف شدند که در موضوع مردانو گردیدهبرومندانه بهره مندآزندگي 
رآنی این آیه ققائل شوند.  حق مسلّم شان را انبا زن همانند خود حقوقي

 مؤید این مطلب است.

 228بقرة :  - َرَجةٌ ْيِهنَّ دَ  َعلَ َجالِ نَّ بِاْلَمْعُروِف َوِللر ِ َولَُهنَّ ِمثُْل الَِّذي َعلَْيهِ 

اء كه باید شوهران ادق و واجباتي( است )حقوو براي همسران )ترجمه: 
باید نان ) حقوق و واجباتي ( است كه )بكنند ( همان گونه كه بر آ

و كه برابر عرف مردمان داء بكنند ( به گونه شایسته اي )همسران ا
) رعایت و  درجهو مردان را بر زنان ق با شریعت اسالم باشد (مواف

 امور خانوادگي ( است .حفاظت در

 ست که زن را به چشمتوان هیچکس نمی بعداز نزول این آیه ی قرآنی،
 ر حقشدند ویا کُ مانند حیوان بِ ی حقارت ببیند و یا در برابر او معامله 

 د . تصمیم نادرست بگیر

تخاذ إدختر  یا خواهر کدام تصمیم را ی ي در باره به طور عموم اگر کس
میکند ، او مکلف است که رضایت زن را در نظر بگیرد و بدون 

:                                     می فرماید کریمبي معنا است . چنانچه قرآن یرضایت زن هراقدام
تَْعُضلُوُهنَّ أَن يَنِكْحَن أَْزَواَجُهنَّ إِذَا َوإِذَا َطلَّْقتُُم الن َِساء فَبَلَْغَن أََجلَُهنَّ فاَلَ 

ِ َواْليَْوِم  تََراَضْواْ بَْينَُهم بِاْلَمْعُروِف ذَِلَك يُوَعُظ بِِه َمن َكاَن ِمنكُْم يُْؤِمُن بِاَّلل 

ُ يَْعلَُم َوأَنتُْم الَ تَْعلَُمونَ   232بقرة :  - اآلِخِر ذَِلُكْم أَْزَكى لَُكْم َوأَْطَهُر َوَّللا 
                                                             

 (1المرأة قبل وبعد اإلسالم )ص: -196

 



 

 

ن پایا و هنگامي كه زنان را طالق دادید و مّدت عّده خود را به رجمه :ت
 (گري رسانیدند ، مانع آنان نشوید كه با شوهران ) سابق یا با كسان دی

ردد گازدواج كنند ، اگر در میانشان به طرز پسندیده اي تراضي برقرار 
ین ا،  (د ) و خواسته باشند زندگي خانوادگي آبرومندانه اي به راه اندازن

) احكام حكیمانه همراه با ترغیب و ترهیبي كه گذشت ( همان چیزي 
ز تاخیاست كه كساني از شما بدان پند داده مي شوند كه به خدا و روز رس

شد ایمان دارند . این ) اوامر و نواهي الهي ( براي شما ) از نظر ر
 ودگيها و آل عالئق و روابط اجتماعي و تطهیر نفوس از زنگ بدگماني

ا بهاي محیط ( پربركت تر و پاكیزه تر ) از ممانعت زنان از ازدواج 
ته دیگران و غیره ( است ، و خدا ) مصالح اجتماعي بشري و فوائد نهف

ن چنا در این احكام را ( مي داند و شما ) اسرار این اوامر و نواهي را
 میپیامبر بزرگ اسالم در این مورد  كه شاید و باید ( نمي دانید .

 فرمایند:

« اأْلَي ُِم أََحقُّ بِنَْفِسَها ِمْن َوِلي َِها، َواْلبِْكُر تُْستَأْذَُن فِي نَْفِسَها، َوإِذْنَُها ُصَماتَُها»
197 

ز خود از ولي خود زیاد حقدار است وای ترجمه: زن بی شوهر در باره 
ش ازن باکره ) دوشیزه ( در باره نکاحش اجازه خواسته میشود واجازه 

 شي او است.خامو

 :   استقاسم نقل کرده که هم میکند  یآن حدیثرا تأیید این مسئله 

َجَها َوِليَُّها َوِهَي َكاِرَهةٌ، فَأَْرَسلَْت إِلَى  ِ فَْت أَْن يَُزو  أَنَّ اْمَرأَةً ِمْن َولَِد َجْعفٍَر، تََخوَّ

عٍ ابْنَيْ  ْحَمِن َوُمَجم ِ َجاِريَةَ، قَاالَ: فاَلَ تَْخَشْيَن،  َشْيَخْيِن ِمَن األَْنَصاِر: َعْبِد الرَّ

                                                             
 .2114ِب فِي الن َِكاحِ ِبالنُّْطِق، َو... :بَاُب اْستِئْذَاِن الثَّي ِ صحيح مسلم كتاب النكاح [197]



 

 «ذَِلكَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَْنَكَحَها أَبُوهَا َوِهَي كَاِرَهةٌ، فََردَّ النَّبِيُّ »فَإِنَّ َخْنَساَء بِْنَت ِخذَاٍم 

[198] 

ج ش او را به ازدواا ین ترسید ولياز خاندان جعفر ، از یترجمه: زن
صار : عبد بدهد در حالیکه او ناراض است . پس برای دو شیخ از ان

یرا زالرحمن ومجمع ، پیام روان کرد. آنها در جواب گفتند : نترسید ؛ 
پس  ،ذام را پدرش به نکاح داد در حالیکه او ناراض بوده خنساء بنت خِ 

 پیامبر صلی هللا علیه وسلم آن نکاح را رد کرده . 

 :   را تشکیل میدهندفلسفه  عروسي  ، امورذیلاسالم دین مقدسدر

ود وجه انساني ، از بین بردن فساد اخالقي ، حفاظت انساب ، ب تداوم نوع
،  لسالم ، همکاري میان زن وشوهر در تربیه سالم نس واده یآوردن خان

دي  از تعلقات نامشروع  ورفع نیازمن یاز امراض ناشجامعه  ساختن پاک
ی به غیر از همین مقاصد مهم برالهذا غریزه جنسي به طریق مشروع . 

ولي بدبختانه بعضي ؛ن دختران جای ندارددصي دیگر دااغراض شخ
مردم دختران ویا خواهران خود را طبق میل شخصي خود  و یا تازه 
کردن دوستي شخصي با دیگران و یا هم کدام هوس دنیوي دیگر ، 

 دختران  خود را برای دیگران تحفه میدهند. 

 های نادرستي است که اگر شخصي با شخصي در بعض مردم رواج
خاطر محکم ساختن رفاقت دختر خود را مانند ه رفاقت داشته باشد ، ب

طمع مادیات برای اشخاص ه د. عده دیگر بنمال تحفه برایش میده
 یبخاطر ادا تعدادی هم هستند کهد . نثروتمند دختر خود را تحفه میده

د نتحفه میده اناشخاص ، دختر ، خواهر ویا نواسه خود را برایش احسان
، تناسب عمر ، برابري هر دو نظر داشت رضایت دختر وبچه بدون در 

                                                             
َج اْبنَتَهُ  و کتاب النکاح .6969[صحيح البخاري كتاب الحيل َباٌب فِي الن َِكاحِ رقم الحديث : 198] بَاُب إِذَا َزوَّ

 .   َوِهَي َكاِرَهةٌ فَنَِكاُحهُ َمْردُودٌ 



 

 

حیوان همانند یک فزیکي ، توافق صحي ورواني و حاالت دیگرواده خان
 د . ننک برایش هدیه می

که بدون این این اتفاقات نیز وجود دارد که در میان برخی ازافرادجامعه،
ا برایش دختر از او داشته باشد ، دختر خود ری جانب مقابل مطالبه 

ا برای پسرت دادم ، خود ردختر ن فالنهگوید: م دهد ومی تحفه می
جانب مقابل بدون تحمل کدام مشقت ودرخواست میگوید : ؛ مبارکت باد 

 باید به آن خانه برود .  قبول کردم . در نتیجه دختر بی چاره مجبوراً 

تي که در کفالت وسرپرس یآن است که کدام دختر یتیم ازاین موردتلخ تر
دیگر باشد ، به طمع کدم غرض مادي اورا به کسي به  اقاربکاکا ویا 

 طور تحفه میدهد. 

اشخاصي هم وجود دارند که نکاح دختر وپسر را در حال بسته میکنند 
که هنوز در شکم مادران هستند ، به این قسم که هر دو پدر با یکدیگر 

سر شما است و عقد قطعي میکنند که اگر بالفرض از من دختر بود از پ
 من است .  راگر از تو دختر بود از پس

متولد  هنوز ناکح ومنکوحه ،همان نوع نکاحی است که تااین قسم نکاح
ولي عقد نکاح شان صورت گرفته که در اسالم هیچ محل  نشده اند؛

اِعراب را ندارد .  در این قسم نکاح پشیماني جای ندارد . اگر پدر دختر 
ود را برای دشمني اماده کند  و اینکه دخترش در پشیمان شود ، باید خ

خانه معلق بماند که به کسي دیگر داده نتواند . اگر کدام شخص اورا 
گوید: دختر را میدهم ، با  بدي ) دعوای  رد ، پدر دختر برایش مییمیگ

 دشمنی ( آن . یعني دشمني که به دنبال دارد به ذمه بگیرید. 

شود ، نه  ده هیچ حق در نظر گرفته نمیتحفه شإهدایی وبرای دختران 
 .  یه، نه مهر ، نه مسکن ، نه نفقه  و نه هم کدام جهیز حق تصمیم گیری



 

در  بسااوقاتی که چنین وقایعی به وقوع پیوسته بعداً معلوم شده است که 
باشد ، یا کور  یا بالمقابل دختر همین قسم  پسر دیوانه می حاین قسم نکا
 باشد .  معیوب می

دختران تحفه شده طرفین به خصوص زندگی زندگي ر چنین وضعیتی، د
بدون درنظر داشت حالت صحی ؛ زیرا که  همراه بودهغالبا با خشونت 

وروانی طرفین عقدی به وجود امده است که خالف روحیه شریعت 
  اسالمی می باشد.

مشروط به مصلحت اوالد ، والیت والدین بر اوالد  دین مقدس اسالم ،در 
 یباشد . م

ولي اگر چه پدر یا پدر کالن هم باشد این فریضه اش است که در وقت 
به ازدواج دادن دختر وخواهر مصالح آنها را در نظر بگیرد . برای او 

ها ویا  هیچ جواز ندارد که دختر و یا خواهر خود را قرباني بعض خواب
 بگرداند .جذبات 

فرد مورد نظر  بگیرند با دارندآزادانه تصمیم دختران همانند پسران حق
ودارای اخالق  ا داشته، هم کفو بوده،صحتمندکه شایستگی ولیاقت اور

پیامبر بزرگ حمیده باشد ازدواج نماید؛چون در احادیث قبلی دیدیم که 
اسالم فرمودند که بیوه ها خود میتوانند تصمیم بگیرند ودوشیزه ها باید 

کسب مشوره از والدین مشوره ی سالم داده شوند وخود حق دارند با
 بااراده آزاد وعاری از إکراه وإجبار ازدواج نمایند؛ بنابراین :

هیچ کسی حق ندارد فرزند خویش را براساس رفاقت های اجتماعی 
وفرهنگی به رفقا ودوستان شان بخشش و اهدا نمایند ویا تحفه بدهند. این 

 ر است.یکی از رسوم وعنعنات خالف اسالم وخالف قوانین وضعی کشو

لذا مبارزه در برابر اینگونه رواج ها ورسوم ناپسند یکی از وجایب 
ومسئولیت های دینی وقانونی فرد فرد مردم ما به خصوص علمای کرام 
ومسئولین حکومت ونهادهای مسئول است تا به مردم آگاهی بدهند وبرای 



 

 

جلوگیری از تحقق چنین موضوعات خالف اسالم، عمالً وارد پیکار 
  شوند.

 گفتار ششم

 ظن علیه زنان بدگمانی وسوء  

عادت بد وخصلتی است که ریشه تاریخي دارد . ، بد گماني  وسوء ظن 
زنیم ، نمونه های زیادي از این عادت بد را مي یابیم باگر تاریخ را ورق 

که زنان قربانی چنین بدگمانی ها وسوء ظن های شده اند که به سرنوشت 
 . شان انجامیده است

 باذکر چند مورد تاریخی توضیح میداریم:را وضوع این م

که  ندبد گماني کرده وعقیده نمودسوء ظن وها بر بي بی حواء  یهودي
 آدم علیه السالم به وسوسه حواء از جنت بیرون شده است . 

بر موسی علیه السالم بدگماني را ظاهر کردند، تا اینکه هللا  نیز ها یهودي
 تعالی او را برائت داد.

 ي اسرائیل بر بي بي مریم بدگماني کردند و بر علیه او تهمت زدند . بن

بدگماني کردند نیز حتی اینکه منافقین مدینه بر بي بي عائشه أم المؤمنین 
؛ تااینکه با نزول آیاتی از قران کریم،خداوند اورا زدند  تو بر او تهم

سوا برائت داد واطمینان رسول گرامی اسالم حاصل ودشمنان اسالم ر
  شدند.

 هر چه شخصیت پاک هم –توانیم که هر انسان  بر همین اساس گفته می
 ماند  .  از بدگماني مصوون نمی –باشد  داشته

زیاد است و بسیاري  نسبت به زن هابد بختانه در مردها بدگماني 
. ها منشأ می گیردبد با زنان از بدگماني  هایها و رفتار خشونتاز



 

منحصر به مردها نبوده بعضاً زنان نیز نسبت به اگرچه این بدگمانی ها 
شوهر خویش بدگمان شده وبه نهادهای عدلی وقضایی مراجعه میکنند تا 
طالق خویش را بگیرند که این موضوع بیشتر در کشور های همسایه 

 اتفاق افتاده ویه یکی از معضالت کالن اجتماعی تبدیل شده است.

وغالبا پدر ، برادر ، خواهر ، افغاني که جامعه سنتي است ی جامعه 
 دارند زندگي مشترک، برادر زادگان و خویشاوندان دیگر در یک خانه 

رد. یصورت میگ بد گمانيبیشتر از اثرکشتن زنها ربه همین خاط؛  لذا 
بیند که باعث بدگماني شده اگر کسي زن ویا دختر خود را در حالتي ب

 آنکشتن ه ب ت وکوب وحتی؛ به لدنتواند ، فورا بر آن بد گمان میشوب
 د . نشو حقیقت از او نمی یجویااصالً اقدام میکند و

برخی از اعضای این خانواده ها به حدی سفیه واحمق می شوند که حتی  
صحبت کردن دختری ویا همسری را با یکی از اقارب حتی با پدر 
ومادر ویا برادر همسرش، فوراً به او بدگمان شده که مبادا بر علیه او 
دسیسه ای در کار نباشد، اورا شدیداًمورد لت وکوب قرار داده وبعضاً 

 منجر به طالق می شود .

را در حالت آرایش  همسرشاگر در خانه گاهگاهی این اتفاق می افتد که 
ی مصروف تهیه غذاوترتیباتی باشد که معمول ی وویا بدون مشوره ببیند 

 شود.  هم باالیش بدگمان مینبوده است،

؛  میکندمحروم  ی وی ها است که زن را از حقوق حقه گمانياین بد
. این درست است که به مصلحت زوجه باشدمانند بیرون رفتن از خانه 

ولي هرگز  ؛که زن بطور عموم باید به اجازه شوهر از خانه بیرون شود 
چنانچه ؛ تواند  ندارد که زن مطلقا از خانه بیرون شده نمی را این معنی
که زن پیر  وجود داردجامعه افغانی  عنعناتی درو هاج روااینگونه 

 ولي حق بیرون شدن از خانه را ندارد . ؛ میشود ، از اوالد هم میماند 

ی شوهر ویا اقارب  م زن است که بدون اجازه مسلّ واین حق شرعي 
محارم خود از خانه بیرون شود . محارم مانند  داربه دیذیصالح دیگر 



 

 

د ، ننکه اگر والدین به خدمت او ضرورت داشته باشحتی ای، مادر و پدر 
د بدون اجازه شوهر بخاطر خدمت والدین برود وبقدر ضرورت نمیتوان

واده ها زن از همین قدر آزادي هم آنجا بماند . ولي در بسیاري خاندر 
 نمیتواند حتی به دیدار پدر یا مادر مریض خود برود.محروم است و 

د شون ه ها زنانی که تااین حد به مشکل مواجهدر برخی ازاینگونه خانواد
یض ودر حالت مرگ هم از خانه بیرون شده نتوانند تا از پدر ومادر مر

یکه پندارند. درحال خود عیادت نمایند این را ننگ وعزت برای شوهر می
  اینگونه برخورد ها خالف روحیه اسالم وقطع صله رحم گفته می شود.

به خانه محارم مانند: برادر ، برادر زاده، د که نتوان میهابلي ! زن )
بروند وبدون اجازه شوهر به  مای خودخواهر ، خواهر زاده ، عمه وما

واده د. ولي در اکثر خاننند ، در تعزیت آنها اشتراک کننآنها غمشریکي ک
نزد آنها زن نمیتواند در همین موارد یاد شده ؛ باشد  ها این قسم نمی

اجازه خواستن از شوهر  بعضي وقتیکه در جای ند.نبدون اجازه شرکت ک
 199(باشد . شو زیاد ضروري می، اجازه خُ 

فریضه حج ، تداوي در شفاخانه  یهمچنین بیرون شدن بخاطر ادا
 باشد .   وحقوق دیگر امثال آن حقوقی است که زن از آن محروم می

ه د که اگر زن بدون اجازه از خاننمردها همیشه بر او بدگمان میباش
مرتکب می یرون شود ، فسادهای گوناگون وکارهای غیر اخالقي را ب

 شوند.

هتر این واضح است که اگر بیرون از خانه بازار اخالق کمزور باشد ، ب
است که زن بدون ضرورت و یا فراهم شدن تدابیر احتیاطي بیرون 

 رونخانه بی ا ازولي این معنی را هرگز ندارد که اگر زن احیانً  .شودن
 شود.     لوده میآحتما به فساد شود ، 
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والتزام المرأة البیت ال بمعنى حبسها :  اند یلی فرموده الزح ةدوکتور وهب
فیه أو التضییق علیها هو خیر شيء للمرأة، قال علیه الصالة والسالم: 

إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشیطان، وأقرب ما تكون من »
 200. «رحمة ربها، وهي في قعر بیتها

،  الزم گرفتن خانه برای زن نه به معنای محبوس بودن و تضییق بر آن
برای زن چیزي خوبي است ؛ پیامبر علیه السالم فرموده است: جلب 

 نظر تیکه بیرون میشود شیطان اورا زیراست بطرف خود . پس وق هکنند
دگار خود آن وقت نزدیک میباشد که ررحمت پروه رد. زن بیخود میگ

 باشد .  انه خود میدر میان خ

نه خاکه عضو این خانواده میباشند،این حق مسلم زن است که از مردهای 
 جای جداگانه برایش مشخص شود . ولي اگر کسي بخاطر کدام علتی ازو

ند علتها از آن عاجز بماند وزن خود را در حالت خالف طبیعت خود ببی
  رد.وسبوعانه نگیوتصمیم عاجل  ودي بد گمان نشود باید تحقیق بکند وبز

 یکندپنجگانه اسالم را تهدید م بدگماني همان گناه بزرگ است که مقاصد
است  شریعت اسالمیگانه جبرو که یکی از مقاصد پنآرض وحفاظت عِ و

 برد .  ، آن را از بین می

ر درا زیاد میکند ،  گماني مرض بدیست ودر جامعه فساداینکه سوء وبد
اره ببیماري خیلي قوانین بیان شده و در اسالم بخاطر جلوگیري از این 

 بدگماني وعیدهای وزجرهای زیادي آمده . 

 إِنَّ  الظَّن ِ  نَ مِ  يًراَكثِ  بُوااْجتَنِ  آَمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا:) استهللا تعالی فرموده 

 [12حجرات:]... إِثْمٌ  الظَّن ِ  بَْعضَ 

 بی شک که ؛کنید های بد پر هیز ترجمه: ای مؤمنان! از بسیاري گمان
 ها گناه است.  بعض از گمان

                                                             
 (320/  9) -وأدلته  اإلسالمي الفقه -200



 

 

 د ؛یمایاین است که از بدگماني بي دلیل خود داري ن ی قرآنی مقصد آیه
  شود . د که سبب گناهان بزرگ مینباش ها غلط می زیرا اکثر بدگمانی

 201.(..اْلَحِديثِ  أَْكذَبُ  الظَّنَّ  فَِإنَّ  ََوالظَّن   ْإِيَّاُكمپیغمبرعلیه السالم فرموده:)

یاتر ها ز ها خود را دور نگاهدارید ؛ زیرا بدگماني ترجمه: از بدگماني
 دروغ است .   

 ، در این باره هللا ها هستنداینکه زنها به طور عموم شکار بدگماني 
 تعالی فرمان خاص نازل کرده فرموده : 

 َوإِثًْما بُْهتَانًا اْحتََملُوا فَقَدِ  واتََسبُ كْ ا َما رِ بِغَيْ  َواْلُمْؤِمنَاتِ  اْلُمْؤِمنِينَ  يُْؤذُونَ  َوالَِّذينَ )

  58احزاب  - ُمبِينًا

كاري كرده  بدون این كه -كساني كه مردان و زنان مؤمن را ترجمه:
نند ، مرتكب دروغ زشتي و آزار مي رسا -باشند و گناهي داشته باشند 

 گناه آشكاري شده اند .

در ن کدام گناه اشکار صایعني بدون ازینکه از مردان مؤمن وزنان مؤم
ه ن ببا تهمت زد شده باشد ، کسي بر آنها بد گمان شود ،  این قسم مردم

 ند.ه اشدی مرتکب گناه بزرگ بیگناهان،
  برای خالصي انسانها از همین مرض ، هللا تعالی رهنمایي فرموده :

ُ  َويَْجعَلَ  َشْيئًا واْكَرهُ تَ  أَنْ  ىفَعَسَ  َكِرْهتُُموهُنَّ  فَإِنْ  بِاْلَمْعُروفِ  َوَعاِشُروُهنَّ   َّللاَّ

 19نساء: - َكثِيًرا َخْيًرا فِيهِ 

و با زنان خود به طور شایسته ) در گفتار و در كردار ( ترجمه: 
معاشرت كنید ، و اگر هم از آنان ) به جهاتي ( كراهت داشتید ) شتاب 
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ن نكنید و زود تصمیم به جدائي نگیرید ( زیرا كه چه بسا از چیزي بدتا
 بیاید و خداوند در آن خیر و خوبي فراواني قرار بدهد .

 در جای دیگر فرموده: 

َ  اتُ َواْلُمْؤِمنَ  اْلُمْؤِمنُونَ  َظنَّ  َسِمْعتُُموهُ  إِذْ  لَْواَل   إِْفكٌ  َهذَا َوقَالُوا اَخْيرً  مْ ْنفُِسهِ بِأ

 12نور - ُمبِينٌ 

 و مردان یستبانمي ، شنیدیدمي را تهمت این كه هنگامي ترجمه:چرا 
 را(  پاكي و پاكدامني و)  بودن نیك گمان خود به نسبت مؤمن زنان

  ؟ است روشني و آشكار بزرگ تهمت این:  نگویند و نیندیشند

نید یعني در وقت بدگماني چرا مردان وزنان دیگر را بر خود قیاس نمیک
 ؟  

 -ِظيمٌ عَ  بُْهتَانٌ  َهذَا نَكَ ُسْبَحا ذَابِهَ  مَ نَتََكلَّ  أَنْ  لَنَا يَُكونُ  َما قُْلتُمْ  َسِمْعتُُموهُ  إِذْ  َولَْواَل )

 16نور: 

 چرا هنگامى كه این دروغ بزرگ را شنیدید نگفتید ما مجازترجمه : 
و، تنیستیم از این سخن بگوئیم )چرا كه تهمتى است بدون دلیل( منزهى 

 .اى پروردگار، این بهتان بزرگى است

رده سرطان را در ضمن هدایات ذیل بیان ک علیه السالم عالج اینپیغمبر
 :است

 202بك ( ماالیري إلى بك مایري الصالةوالسالم ) دع علیه یقول

ترجمه: چیزي را ترک کنید که شما را در شک می اندازد  وبطرف آن 
 چیز بروید که شما را به شک نمي اندازد.  

 ني میاگر کسي از کسي این قسم چیزها ببیند یا بشنود که سبب بد گما
 گردد ، الزم حالت درست او را به یاد بیاورد که در آن بدگماني نباشد . 
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اشد از رهنمودهای اسالم یک این است که بر مردم گمان نیک را داشته ب
 تا که کدام گناه از آن ظاهر نشده باشد . 

 ري، بی باو از بین می بردبدگماني میان زن وشوهر اعتماد وباور را  
ن را بر باد میکند ، سکو واتفاق خانوادهرد، اتحاد را بوجود مي او

سي ي نفنان قلبها را از بین می برد وانسان را برای همیش به بیماریواطم
 سازد .  وروحي مبتال می

یژه بنابراین توسعه وترویج پدیده ی سوء ظن در داخل خانواده ها به و
صل د با توباالی زنان، یکی از عادات بد وخالف روحیه سالم است ونبای

ناع به آن نظم زندگی وشیرازه خانوادگی را فروریزید وباید از آن امت
ا ورزید تا جای سوء ظن وبی اعتمادی را به حسن ظن واعتماد بدهیم ت

  زندگی زوجین شیرین وبا اهمیت شود.

 

 گفتارهفتم

 إباء ورزيدن از دادن مهر

 است .  مهم زنانحقوق یکی ازمهر،  

زن است که قبل از مراسم  یهر حق واجبمبراساس متون شرعی،
 گردد.  می وتثبیت نیعروسي و یا در وقت مراسم تعی

بنام مهر ،  به عوضولي پسر برای ولي دختر ، در زمان جاهلیت 
 حیف ومیل می نمودکه ولي زن آن را ، میداد  را چیزيیا هدیه  یشبخش

زن را ولي زن حقوق بدینترتیب  و برای زن چیزي از آن نمي رسید .
 (203میخورد . )
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که  ین برد وبر شوهرها الزم گردانیددین مقدس اسالم این رسم را از ب
اده حق را باید به حقدار برسانند ومهر که حق زن است باید برای زن د

 :  مسلّم زنان فرموده استشود. هللا تعالی در باره این حق 

 َهنِيئًا فَُكلُوهُ  انَْفسً  ْنهُ مِ  ْيءٍ شَ  عَنْ  مْ لَكُ  ْبنَ طِ  فَإِنْ  نِْحلَةً  َصدُقَاتِِهنَّ  الن َِساءَ  َوآتُوا}

 4نساء:{َمِريئًا

 ايفریضه و خالصانه ايهدیّه عنوان به را زنان هايمهریّه و ترجمه: 
 به را خود مهریّه از چیزي خاطر رضایت با اگر پس.  بپردازید خدایانه

 .  كنید مصرف اراگو و حالل(  و دارید دریافت)  را آن ، بخشیدند شما

 24ء:نسا (فَِريَضةً  أُُجوَرُهنَّ  آتُوُهنَّ ـفَ در جای دیگر فرموده: )

 .  بپردازید به طور مقرر شده مهر آنها را ترجمه:

 زنها برایتابه تاکید گفته شده  ی زنانها برای شوهر واولیا در این آیت
 د. نمهریه هایشان را بده

لی  شوهر را به این خاطر مخاطب : هللا تعااست عالمه ابن عاشور گفته
قرار داده که بخاطر حیاء زنان و عدم مطالبه شان بخاطر خوش ساختن 

 (204شوهر وخاموش ماندنشان ، مهر آنها را شوهر نخورد.)

ر در آن هم یدر اسالم مهر حق خالص زن است  ، هر قسم تصرف وتغی
کدام  زن در مهری تواند که بدون اجازه  حق زن است. کسي دیگر نمی

 .  ی داشته باشدتصرف

 :  طریقه وجود داردبرای بدست آوردن مهر دو 
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دست ه مهر خود را از شوهر ب ، زن خودش بعد از زفاف، اینکه  ییک
 بیاورد . 

از داماد و یا هم از خانواده : که ، زن برای ولي خود بگوید ، دوم اینکه 
 ا برای من بیاورید. رشان مهر م

ه تواند آن را ب رف را نداشته باشد ، ولي میاگر منکوحه اهلیت تص
 طور امانت بگیرد . 

افغاني،  ی بدبختانه  که در جوامع شرق نشین مسلمانان ، به ویژه جامعه
آن با اسالم ی که همه ی وجود دارد عنعنات مختلف، دادن مهر درباره ن

 در تضاد است . 

 دیده ی کهدراین قسمتی از بحث ، بخشی از این عرف وعنعنات ناپسن
زمینه را برای ندادن مهر برای زنان مساعد می سازد مورد تحلیل 

 وبررسی قرار میدهیم.

 های قیمت در وقت مراسم نکاح در مهر جنس انمرداوقات بعض  -
ر قیمتي یک جریب زمین ، دکان بزرگ ، موت :مانند،را یاد میکنند  بهای

نقدي را مقرر  پولافغانی ها  و یا هم لک د، خانه بزرگ  ، طالی زیا
ورند ، نه کسي زمین را برای زن آدست مي ه که زن  را ب میکند  وقتی

میدهد ، نه موتر ، نه هم چیز دیگر . اگر کدام وقت زن آن را مطالبه کند 
این قدر چیزها کجا رفت.وي بود پشود : آن یک گ جوابش گفته می ر، د
 ینید . را نه ب وبیهوده های عبث باشد . این قسم خواب می

این قسم هم میشود که پدر داماد وزن به این متفق هابعضي وقت  -
وسائل عروسي وخانه خریداري میشوند در بدل مهر مقرره چیزي از 

شود ویا از  که در این صورت زن یا از مهر کامال محروم میشود 
ق مقرر . با وجود اینکه مهر در ابتدا ح قسمتی از مهر محروم می شود

 است و بعد از آن حق واجبي زن است . جهیز به معنای از طرف هللا
 دوم حق مستقل زن است که خاندان داماد مسؤولیت آن را دارد. 



 

از نظر اسالم هیچ کسي در مهر زن بدون رضایت آن حق تصرف را 
 ندارد . 

شود که پدر زن یا کدام ولي دیگر ،  در بعض احوال این هم واقع می -
وبه ش میکند بخش دآن برای خانواده دامابدون رضایت مهر زن را 

 اصطالح از کیسه ی دیگران می بخشد.

های نه دادن مهر این هم است که در میان بعض  یکي از صورت -
مردم این رسم است که اولیاء دختر وپسر در مهر یک چیزي خیلي کم 
ارزش را مقرر میکنند مانند صد کلداري پاکستاني ، پنج صد کلدار ، 

فغاني ، چند جوره لباس کم قیمت و... در حالیکه در شریعت یکهزار ا
نزد جمهور اندازه کم مهر مقرر شده که ده درهم شرعي میباشد که 

(گرام 10000( گرام نقره و به گفته ابن عابدین ده هزار )9752تقریبا)
نقره میشود . که همین نصاب قطع دست دزد هم است .  ولي آنها زن به 

 ِمنْ  يُْغنِي َواَل  يُْسِمنُ  اَل )  های ریب میدهند که از مصداقچیزي خیلي اندک ف

 ( است . ُجوعٍ 

ش مهر برایش نمیدهد ، به شکل دیگر ا پدر زن یا ولیها بعضي وقت  -
لي دیگر طبق دلخواه ، آن اینکه در اکثر مناطق مهر را پدر یا کدام و

ودش آن را واده پسر خده پسر مقرر میکند . باز از خانواخودش بر خان
رد یا مراسم عروسي توسط آن پوره میکند یا در جیب خودش مي یگ می

 هیچ چیز داده نمی پول گرفته شدهاندازد . به همین ترتیب برای زن از 
 شود . 

ماند . خوردن مهر زنان  زن در مهر خود بي اختیار و بي تصرف می
ت . در ویا به کدام حیله دیگر غصب کردن آن ، عملي است خیلي نادرس

 این باره هللا تعالی فرموده : 

ا تَأُْخذُوا أَنْ  لَُكمْ  يَِحلُّ  َواَل )  [229بقرة:  ...(َشْيئًا آتَْيتُُموُهنَّ  ِممَّ



 

 

ه ترجمه:  وبرای شما جواز ندارد که هیچ را بگیرید از آن چیزهای ک
 ها داده اید. برای زن

انه از حضرت عکرمه وحسن رضي هللا عنهما روایت است که در زم
ب سابق مردم مهر زنان خود را میخوردند واین عمل را کدام گناه حسا

دارد از ننمیکردند ، تا اینکه این آیه نازل شد . از این ببعد برایشان جو
 که مال آنها را بخورد مگر به اجازه آنها .   

ا واأُْخذُ تَ  نْ أَ  لَُكمْ  يَِحلُّ  َواَل )در تفسیر این آیت بزرگ امام ابوصالح مفسر  ِممَّ

 فرموده:  (َشْيئًا آتَْيتُُموُهنَّ 

در زمان سابق که کسي دختر خود را به نکاح میداد ، مهر او را 
 (205میگرفت . پس مردم از این عمل منع شدند.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 گفتارهشتم
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 زيهــــــرسم جهی

 بطور عموم جهیز به دو قسم است :

 دختری  وادهکه خانیه ی گفته می شود جهیز به:  جهیز استحبابي -１
مي ز کدام امر حتیداماد روان میکند . جهی در وقت عروسي ، به خانه 

والزمي بر زن نیست ، بلکه این یک اسلوب نیک آوردن خوشحالي به 
 ه شوهر است .   ادونخا

رضي هللا تعالی عنها هم یک قطیفه ،  هاطمپیغمبر علیه السالم برای ف
به خانه علي  تهیهبود .یک دیگ ، یک بالشت که در میان آن علف کوم 

 (206رضي هللا عنه روان کرد.)

: وسائل مورد ضرورت خانه ، مانند چپرکت  جهیز واجب و الزمي -２
، بستره ، فرش ، ظروف ، الماري وهر آن چیزي که مردم در خانه 

 (207الزم میدانند واز ضروریات خانه حساب میشود .)

ائل واثاثیه این هم جائز است که زن به رضایت خود از مهر خود وس
 ادهنوازش د تر ازآندختر خود را به چیز زیاد ،خریداري نماید ویا پدر
ر بوحتمی  لیکن این کدام امر وجوبي ؛ هیه نمایدوجهیز قیمتي برایش ت

 پدر نیست . 

 که در باره جهیز دو قسم عنعنات موجود است:  متأسفانه -

را بر زن اکثر مردم خصوص آن طرف خط دیورند یکتعداد مردم جهیز 
ند که باید هر زن با خود این قدر وسائل نمیداوواجبی یک امر الزمي 

وجهیز بیاورد که خانه خالي شوهر را پرکند وآنچه که وظیفه الزمي 
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موجود ی عنعنه  رعایت عرف وبخاطر راآنهمسرش شوهر بود ، باید 
 بر ذمه بگیرد.  

ادت شان جهیز که در عرف وع آن مردمیر پایه ی این عرف ناپسندیده ب
پدر دختررا مکلف به تهیه وآوردن وسایل  دانند ، زن میی وجیبه را 

زیادی تحت نام جهیز میدانند، اگر دراین مورد اهمال صورت بگیرد 
خ داده رُ ی زیاد یواده پسر ودختر جنجال هادر میان خان بارها

مسئله به آن جا هم میکشد  گاهی.  عمیقی به وجود آمده استواختالفات 
فرستاده پدر ی نقصان جهیز دو باره به خانه کمبودی وکه زن بخاطر 

 . شده است

شود که  می واوضاع وخیم ترمسئله از این هم کالنتر ها بعضي وقت
را مجبور به پسر ، فقط به دلیل کم آوردن جهیزیه ،  نواده ی دامادخا

 ند . نمیک خانمشطالق 

 یه ی جهیزکه د نپسند میکنرا  ی، آن  زنجاهلیبر اساس این رسم ، مردم 
دختر فقیر باشد ، و لو که  . اگر پدر به خانه ی شوهر بیاوردرا  یزیاد

در خانه پدر )  یداشته باشد ، باید تا مدت زیادهم دختر خوبیهای زیادي 
  از وی خواستگاری نمی کند. بدون شوهر ( بماند و کسي 

مقدار جهیزیه اولین سوال از ید ، آاگر کسي به خواستگاري اش مي 
 .  دختر مطرح می شود

بعضی وقت زنان دوشیزه در خانه پدرشان پیرزن میشوند ووالدین که 
 کشند .  توان جهیزشان را ندارند ، نیز همراه شان رنج می

یک رسم نادرست دیگر در مقابل آسودگي وآسایش زن ، مسئله ثروت  -
خط دیورند  بیشتر به آنطرفِ ومیراث زن است. این رواج نادرست هم 

که اگر کسي بخواهد زن بگیرد ، اول نظر میکند که آیا پدر  برمی گردد
این زن ثروتمند است یا خیر؟ قبل از خواستگاري ، بجای معلومات از 

 خواهد.  ایمانداري، حسب ونسب زن ، از مالداري او معلومات می



 

هم یعني زن که هر قسم باشد ، لیکن اگر جایداد ومال داشته باشد ویا 
رد که در یداشته باشد، به این طمع اورا میگبیشتری پدرش مال وجایداد 

ی خانه ه از میراث ب یزندگي پدر ویا هم بعد از مرگش این زن چیز
 شوهر مي اورد. 

کدام زن ازدواج میکند و بعد از آن زن از اکه به غرض مال ب آن کسی
نمیدهد ی برایش ثرا نمی آورد و یا هم خانواده پدر میراخانه پدر میراث 

 شود .  باعث طالق این زن می بدون شک ، این امر

 :است . بطور مثال موجوددر جوامع افغاني هم عنعنات شبیه این  -

ض مهر ، که دختررا نمی فروشند ، پدر دختر به عو یدر آن مناطق
واده اش لیست وسائل خریداري میدهد که کمر آنها برای پدر داماد ویا خان

مورد  یه ید . تنها به این اکتفا نمیکند که برای دختر ما اثاثرا خم میکن
نا ) دست عالوه بر آن مصارف شب حِ  هکند ، بلک مهیاضرورت خانه را 

،تخت جمعی ،تحایف برای اعضای خانواده، ده ها جوره کاال سرخي( 
وچندین توپ تکه های رنگارنگ وقیمت بهای زنانه ومردانه وهمانند 

 د . نبار میکنضافی هستند که  باالی داماد اینها از مصارف ا

ه تازه ، کرایه از نمک گرفته ، تا گوشت ، برنج ، میومصارف عروسی 
ز را هم بر گردن پسر مي اندازد که این ظلم موترها ، مصارف پخت وپ

کالن محسوب می شود ؛ ولی اگر توافق بدون اجبار میان طرفین 
بهتر از زندگی دختر باشد  وجودداشته باشد که وضعیت زندگی داماد

مشکلی وجود ندارد تا مصارف مهمانی در عروسی را داماد بپردازد؛این 
اقدام بیانگر حسن روابط وصمیمت میان دو خانواده محسوب می شود 
مشروط براینکه از توافقات اصلی خارج نباشد وپیشنهاد اضافی پدر 

روختن زمین دختر باعث نشود تا داماد مجبور به قرض گرفتن  ویا ف
واثاثیه منزلش شود ؛زیرا زندگی مشترک دختر وپسر بعداز نکاح رسماً 
آغاز میگردد ،آنگاه تهیه وتدارکات زندگی آینده بردوش داماد است نه 
خسر محترم شان! اگر دراین حالت داماد مقروض باشد ویا اثاثیه زندگی 



 

 

خانواده  خودرا که از نیازمندی های امروزینش میباشد برای خش ساختن
دختر به فروش رسیده باشد،حالت موجوده داماد بسیار نگران کننده 

ازاین  خواهد بود واصالً گرمی، مهربانی،صمیمیت وشفقت میان زوجین
  خانواده جدید فرار میکند.

ز را ا پولمقدار  داریمهمانوعروسي  مراسمبه بهانه  هستند کسانی که
فیت دش میداند که به کدام کیبعد از آن خو؛  دنریگ اده داماد میوخان

 ه ازوکمیت برای آنها مهماني میدهد . این قسم مردها هم پیدا میشود ک
گیرد ومردانه وار به جیب خود  را میعمومی مصارف  هزینه یداماد 
ام د وکسي حق سوال از او هم ندارد، در حالیکه این مال حرنندازامي 

 .  باشد نمی تراز سود کمحرمت این مال  است که 

 مایأخذه السحت ومننویسد: عالمه ابن عابدین شامي رحمه هللا می
 یرجع بطلبه لوكان حتى نفسه بطیب بنته سببب بنالخت الصهرمن

 (208)الختنبه.

د ترجمه: از جمله مال حرام این هم است که خسر بسبب دخترش از داما
 سرخگر بسبب مطالبه برضایت داماد باشد، حتی اینکه ارد و لو که یمیگ

 ) بدون رضایت داماد ( باشد ، داماد حق پس گرفتن را دارد. 

امام سرخسي در تفسیر کلمه ) سحت ( فرموده : ُسحت آن حرام را گفته 
 (209میشود که انسان را از بیخ تباه میکند .  )

 قبل اسالم که دین اعتدال ، میانه روي وفضائل است ، برای نکاح کننده
ه زینه مراسم عروسی ویا جهیزیه را باست که هاز قبل رهنمایي کرده 

انی وباکدام شرایطی تنظیم کدام شرایط،توسط کی وبرای چه وچه زم
  نمایند؟

 پیغمبر علیه السالم فرموده: 
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 الدین فاظفربذات ولدینها ولجمالها ولحسبها لمالها ألربع: المرأة )تنكح
 210یداك (. تربت

هار خصلت به ترجمه: از روی عادت مردم زن را بخاطر یکي از چ
د : بخاطر مال ، بخاطر سلسله نسب ، بخاطر نریازدواج میگ

د . زن دیندار کامیاب کنیه خوبصورتي وبخاطر دینداري . شما خود را ب
 دستت بخاک شود . 

ها  ها ادامه پیدا کند ، زندگي زن اگر در جوامع این قسم رسوم ورواج
وامل خشونت . تا وقتیکه ع شود هر وقت وهر جا شکاري خشونت می

های نادرست است ، از بین نرفته باشد و موازین شرعي  که رواج
 جایگزین آن نشده باشد ،  آوردن نیکبختي وسعادت در جامعه یک امر

 ناممکن میباشد . 

در هندوستان مروج است که دختر دار مسئول پرداخت مهر ویا مسئول 
میلیونها تهیه وتدارک هزینه ی عروسی است نه پسر! بااین عنعنه 

 دختری که ناتوان اند وپدرشان نمیتواند مصارف عروسی دختر شان را
 نوشتتدارک نمایند، تاپایان زندگی هم نمی توانند عروسی کنند، لذا سر

 اینچنین دختران خراب و به حالت فالکتبار مواجه می باشند.

ا خوشبختانه که در دنیای اسالم به خصوص درافغانستان چنین نیست؛ام
آشکار اینست که آوردن جهیزیه ی فراوان توسط دختر وپرداخت ظلم 

مصارف هنگفت توسط پسر ، نظم وشیرازه زندگی زناشوهری را متأثر 
 نموده است.

امیدواریم با نقش آفرینی علما وپیشوایان دینی ، وراه اندازی سیمینارهای 
علمی وتخصصی سطح آگاهی های دینی مردم بلند برود و بساط این 

  ی ناپسندیده برچیده شد. عنعنه
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 ومسفصل 

 باالی زنانودیوثی إعمال کار های شاقه 

مندان معارف ه عالق تترتیب ومزید معلوما گفتار این فصل در چندین
 .تقدیم می گرددذیالً اسالمی 

 گفتاراول

 سنگین وإجباریشاقـّه،إعمال کارهای 

له که از آن جم است در دین مقدس اسالم مقاصد نکاح مشخص شده
اشباع غرایز انسانی از طریق مشروع وقانونمند ،  استمرار نسل انسانی،:

وجامعه ی خانواده سالم ایجاد ، مشترکزندگي زمینه ی به وجود آوردن 
، ل وهمکاري به یکدیگر استوار باشدبر اساس احترام متقاب خوشبخت که

  را میتوان نام برد.

ها این عادت بود که  عرب مردم به ویژه در میانقبل از اسالم در میان 
بارعایت مسئولیت های خاصی در ساحه مشخص وخود  رها با شوه زن

، زنان به  حیات به سر می بردند که بیانگر زندگی بدوی وجاهلیت بود
إعمال کارهای بدوی وشاقـّه مشغول بودند واز زنان هرگونه که مردان 

 شان میخواستند استفاده می نمودند.

که به  یاعمالبخش ازی هللا علیه وسلم مبعوث شد ، آن وقتیکه پیامبر صل
نبودند ،  تناقضدر یاسالم باارزش های خانواده ویا جامعه بود و  منفعت
. از آنجمله همکاري زنان با شوهران در امور خانه ، حفظ نمودند اآن ر

، به عنوان ی نداشتکه اسالم بر آن اعتراض وامور منزلتربیت اوالد 
ن در محیط زندگی مشروعیت یافت؛ ولی آن بخش از زناوظایف مهم 

اعمال وکارهای که انجام آن توسط زنان خالف ارزش های اسالمی 



 

وشاقه محسوب می شدند از مسئولیت های زنان،خارج ساخته شدند 
  ودستور داده شد تا: زنان نباید به انجام چنین اموری مجبور شوند.

که  سبب شوهرشه زن ب: که  ،این استبراصل  یدر شریعت اسالم
 از کار کردن بي نیاز است . نفقه او وفرزندانش می باشد،ی تامین کننده 

، مونس بلکه حیثیت  رفیق  ؛ر وکارگر را ندارد یدر اسالم حیثیت اجزن 
به  امور زندگی مشترک بهبود طرمددگار به یکدیگر را دارد که بخاو

 ر آن مقرر شده باشد. بدون اینکه این عمل ب ،همکاري خود ادامه میدهد

ز ، شستن خانه مانند پخت وپ داخلعلما به این نظراند که کارهای جمهور
 تربیت  اوالد ، آماده کردن غذا لباس ، تنظیف خانه ، خدمت شوهر ،

داخل خانه ورعایت آنها جایز ویک عمل خوب  اعضای خانواده دربرای 
 است بغیر از اینکه مکلفیت شرعي آنها باشد . 

تعالی بر این قسم اعمال برای زن اجر وپاداش بزرگ میدهد . از  هللا
است به شوهر که  یدیگر انجام دادن کارهای خانگي همان کمک طرفِ 

به این شرط که کارهای ؛  زندگي هردوی آنها را تضمین میکندآسودگي 
 ن زنها برابر باشد . أنباشد و باتوان وشوشاقّه غیر مأنوس 

سن سن اخالق وحُ نمونه ای از حُ ، خانه رتنظیم اموخدمت شوهر و
ی نه یک وجیبه ، اخالقي است ی زن است واین یک وجیبه ی معاشره 

شرعي ؛ زیرا در اسالم نکاح با زن به این خاطر مشروع نشده که او 
 د.  خانه بیایه کار بکند وبطور خدمتگار ب إجباراً باید

اعمال را انجام ها همین  در وقت پیامبر صلی هللا علیه وسلم هم زن
کردند وپیامبر صلی هللا  خود کمک میمیدادند ودر امور زندگي به شوهر

در عین حال و ندکارهای خانه تشویق میکردبه انجام را آنها علیه وسلم 
 اظهار نارضایتي نکرده است .  خویشاز شوهرهیچ خانمی 



 

 

ا  عنهرضي هللا هبرای عایش اوقاترسول هللا صلی هللا علیه وسلم بعض 
اې عائشه ! برایم خوراک بیاورید . یا عائشې ! آب  این قسم آواز میداد :

 (211)بیاورید.  

یکدفعه در وقت ذبح گوسفند رسول هللا صلی هللا علیه وسلم برای عائشه 
 (212)آواز داد: زود شوید کارد را بیاورید وخوب تیزش کنید .

اطر خه های حضرت فاطمه ب : دستحضرت علي رضي هللا عنه فرمود
 آبله کرد ، بخاطر آوردن آب در گردنش داغ خطي بآسیاسنگ گرداندن 

 هایش خاک آلود شد.  پیدا شد  وبخاطر جاروب کردن خانه ، لباس

رای ب، من  ندها آورده شد وقتیکه نزد پیامبر صلی هللا علیه وسلم غالم
و ز امي افاطمه گفتم : اگر نزد پیامبر صلی هللا علیه وسلم مي رفتید وخاد

 م رفتخواستید؟ فاطمه رضي هللا عنها نزد پیامبر صلی هللا علیه وسل می
، دید که نزدش مردم نشسته بودند حرف میزدند ، باز نزدش رفت ، 
پیامبر صلی هللا علیه وسلم از نزدش سوال کرد که بخاطر چه آمده 

 :گفتم  «در خطاب به پیامبر خدا»بودید؟ فاطمه خاموش شد . من برایش
 م اې پیامبر خدا ! یت خبر میدهمن برا

، بخاطر آوردن آب  ه استآبله کرد بخاطر گرداندن آسیاه هایش ب دست
من برایش گفتم: نزد پیامبر صلی ؛  ه استدر گردنش داغ خطي پیدا شد

از این  اهللا علیه وسلم بروید ، تا خادمي را بخاطر خدمت برایت بدهد، ت
سلم فرمود : اې فاطمه ! از هللا مشقت خالص شوید . پیامبر صلی هللا و

بترسید . فرض هللا را بجای بیاورید وکارهای خانه ات را انجام دهید . 
(213) 

از اسماء بنت ابي بکر رضي عنهما روایت است ، او فرموده : زبیر 
سپ ویک شتر اا را عروسي کرد و او بغیر از یک رضي هللا عنه م
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ت و نه غالم . پس من دم داشچیزي دیگر روی زمین نداشت ، نه خا
او علف مي آوردم ، آب مي آوردم وآن دلو بزرگ را از 0سپ ابرای 

کردم ، ولي نان پختن را درست  چاه بیرون مي آوردم، آرد را خمیر می
کردند . آنها  یاد نداشتم ، نان را دختران انصار همسایه ما برایم پخته می

که رسول هللا  مینيهای خوبی بودند ومن بر سر خود از آن ز زن یخیل
صلی هللا علیه وسلم برای زبیر داده بود ، خرما را مي آوردم که یک 

 ( 214) فرسخ دور بود . 

 صلی از این قبیل احادیث دیگري هم هستند که زنها در زمانه رسول هللا
 :ین اکردند. بنا بر هللا علیه وسلم خدمت شوهر را می

نیا دیکند ، هللا تعالی در اگر زن خدمت خانه را بر اساس عرف ورواج م
اد وآخرت اجر برایش میدهد وباید آنها از این طریق حسنات خود را زی

ز این مردم ا، وکشور های منطقه افغاني ی در جامعه که کنند.  متأسفانه 
  . نموده اندسوء استفاده ان نیکي زن

 که شوند مکلف میای  کارهای شاقه چنانمزدور مردان در منحیثِ زنان 
وب چ کردن میباشد ؛ مانند اینکه بخاطر جمع االب ان کامالً توان زناز 

 داریآبکوهای بلند آنها را روان میکنند ، قلبه کردن زمین ،  هوهیزم ب
ها ، انتقال  باغاززمین ، درو کردن زراعت ، جمع آوري حاصالت 

ي خانه ، گوسفند چرانه ب بوآوردن آرد از آسیا بدادن گندم به آسیا
ست ای ها ... اینها همه همان کارهای ظالمانه ه ها از کو نگوآوردن س
 د.   نده انجام می هایشان توسط زن انکه شوهر

 ته باشد  ویاساین خیلي عمل دور از انصاف است که شوهر در خانه نش
دهد سنگینی که باید مرد انجام ب های  ند ومسؤولیتک در اطاق خواب می

 د . زنان باشدوش ه ب، در داخل ویاخارج  منزل 
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نع د میشوهر میتواند زن را از کارهای اضافي وزا این در حالی است که
 کند . ابن عابدین شامی به حواله بحرالرائق مینویسد:

طور کسب ه منع کند که ب یزن را از همه آن کارها دتوان )مرد می
از این قسم کارها بی  ،شوهر ه واسطه یوپیشه انجام میدهد ؛ زیرا زن ب

منع کرده میتواند که برای  یطریق اوله که ب یاست . از آن اعمالنیاز 
 215(.دهد ع انجام میمردم اجانب بطور تبرُّ 

لت زاج هستند ، باید حازنها که نسبت به مردان جنس لطیف وجسم نرم م
ه زیکي آنها در نظر گرفته شود وآن اعمال از آنها خواستجسماني وفِ 

مخدوش و از زندگي دل شکسته ا نشود که زیبایي و خوبصورتي آنها ر
 د . ساز می

  .ظلم آشکار و کردار ناروا است ، مکلف ساختن آنها به اعمال شاقه 
د انجام بدهنرا مردها سنگین وخارج منزل سزاوار این است که کارهای 

یه چنانچه رسول هللا صلی هللا عل؛ وکارهای خانگي را زن انجام دهد 
ه تقسیم کرد رارضي هللا عنهما کارها وسلم در میان حضرت علي وفاطمه

 بود . 

 وناآگاه از ارزش های دینی وحقوقیپس فطرت  انردممیان برخی ازمدر
بر عهده ی زنان می  ی شاقه وسنگین راکارها است که  طوری مرّوج

رر مقوإعمال امور شاقه ها  ها را به کارهای بیابان زن ؛یعنی گذارند
جرا میکنند رهای آسان آسان خانه را اکا –ا ه مانند زن –کرده ومردها 

 واطفال را خاموش میکنند . 

در برخی از مناطق مرزی به خصوص مناطقی که قبیلوی زندگی دارند، 
برعالوه ای محرومیت زنان از میراث وتحصیل علم ، زنان مظلوم 
دراین منطقه ،سخت ترین کارها باالیشان إعمال می شود؛ حتی همکوش 

ه کردن وشخم زدن زمین، دروکردن زراعت، چوب با حیوانات در قلب
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، بیل زدن،کلند کاری، سنگ  اتبار حیوان آن به اندازه ی شکنی وانتقال
 .شکنی وده ها کار شاقه ی دیگر استخدام می شوند

الم إعمال چنین کارهای شاقه وخالف اس متأسفانه که زنان آن منطقه ، 
 .را جزء اعمالی میدانند که باید انجام بدهند

اگرچه انجام چنین اموری در شهر ها ومناطقی که سطح آگاهی های 
 د کهدینی وفرهنگی شان بلند است به مشاهده نرسیده واصالً مردها هستن

ین ابه انجام چنین امور مشقتبار وسنگین می پردازند وزنان از انجام 
 امور معاف اند.

قه وخالف تکراراً قابل یادآوری میدانیم که إعمال چنین کارهای شا
مصلحت زنان، در واقع، جنگ باارزش ها وتضاِد آشکار با فرهنگ 
واالی اسالم است. بازهم بامثال های از سنت پیامبر بزرگ اسالم، 

 موضوع را پیگیری میکنیم.

ری در مسیاز زنان با همراه پیغمبر علیه السالم  ییک گروه هنگامی که
د ها خسته شده بودن نز سرعتی که کاروان داشت،روان بودند ، بخاطر 

 ، پیغمبر صلی هللا علیه وسلم برای جلوکش سفر گفتند :  

ویحك یا أنجشة رویدا سوقك بالقواریر وفي روایة یا أنجشة ال تكسر 
 (216القواریر یعني ضعفة النساء(.)

ه تند نروید ، زنها مانند شیشه هسبترجمه: ای انجشه  هالک شوید ، آرام 
 شکنانید .   

 یگر مي آید : شیشه ها را نشکنانید .   در روایت د

جسم با شیشه تشبیه کرده  افتِ السالم زنها را در باریکي ولط پیغمبر علیه
سم که شیشه زود میشکند ، زنها هم همین قسم زود خسته میشوند ، چه قِ 
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ودر مشقت واقع میشوند . از طرف دیگر شوهران در باره زنهای خود 
 . به رفق ومهرباني مأمور اند 

ا ایشان به طریق خوب :)وعاشروهن بالمعروف(. باست  تعالی فرمودههللا
روا بد اخالقي نکنید ، ظلم بر آنها  در برابر زنانیعني ؛ رفتار کنید 

 خود داري کنید .   واذیت ولت وکوب آنها. از آزار  مدارید

ممنوعیت ظلم،اذیت وآزار زنان ازانجا هویدا میگردد که بر عالوه 
قیم خداوند در آیه فوق الذکر، حتی خداوند در مجازات آنهای دستورمست

ودر موارد تخفیف را برای زنان درنظر گرفته  میشوند که مرتکب جرایم
. این متعدد حتی از اجرا وانجام تکالیف شرعی نیز معاف نموده است
 خود می رساند که زنان برای اذیت وآزار ولت وکوب خلق نشده اند.

مجرم است،  مجازاتِ ی شاقه بر زنها ، در حقیقت نجام دادن کارهاا
تواند  شود ، قاضي می وقتیکه یک مجرم به سبب کدام جرم محبوس می

که با در نظر داشت حجم جرمش او را به کارهای شاقه مکلف سازد که 
در قانون جزاء به نام تشدد جزا یاد میشود .  پس این قسم مجازات برای 

ختیار خود را به مردها داده اند و یا زنان به این خاطر است که ا
 جرمشان این است که زن خلق شده اند ؟ 

 : استدر باره این موضوع مسئله درست آن است که امام قرطبي فرموده 

در باره الزم بودن خدمت شوهر بر زن وعدم الزم بودنش ، باید عادات 
کند های مردم در نظر گرفته شوند ؛ زیرا وقتیکه کسي نکاح می ورواج

پس الزم است که از  ؛گیرد عادات ورسومات همان قوم را در نظر می
 میانوقتیکه از مثالً:هایشان خود را خوب آگاه سازد .  رسوم ورواج

 ؛ ها خدمت نمیکنند زن گرفته باشد که در عرف ورواج آنها زن یقوم
بلکه برای زنها خدمت میشود ، پس الزم است که طبق عادت همان قوم 

د رفتار کند و از ایشان خدمت خود یا خانه را اجراء نکند . به زن خو
اگر عادت کدام قوم این قسم زن برای خود ، شوهر واوالد خدمت میکند 

 ، زنهای این قسم قوم باید برای خود ، شوهر واوالد خدمت کنند . 



 

هم باید خدمت کند ، قوم معلوم نه باشد ، در این صورت همان  اگر عادتِ 
رف زن وقبیله اش شرافت وقدرداني اظهار شود .  این قاعده تا که از ط

امام مالک است . بعضي مردم به او توافق کرده است . بعضي مردم 
هیچ الزم نمیدانند وگروه دیگر میگویند : خدمت کردن برای زنان را 

مطلقا خدمت بر آن الزم است . این قول شبیه به احتیاط است . ولي قول 
 (217امام مالک  فرموده است.  )مختار آن است که 

 نان،باالی زبااین توضیح به این نتیجه رسیدیم که إعمال کار های شاقه 
ان براساس آیات واحادیث پیامبر بزرگوار اسالم ، ظلم آشکار علیه زن
ی بوده ودر تضاد باارزش های حقوق بشری قرار دارد؛ لذا مبارزه برا

ه یکی از وظایف مسلمانان ببرچیدن اینگونه عرف وعنعنات ناپسندیده 
خصوص رهبران دینی، والة امور و بزرگان خانواده هااست تا زنان 

 بتوانند از مزایای ارزش های  اسالمی مستفید شوند.

 گفتار دوم

 مظاهر دیوثياز معاوضه همسران

ی این مبحث باوجودی که از نظر تاریخی پیشینه طوالنی در زندگی بشر
 کمترین توجه به تحقیق دراین مورد صورتدارد، اما به دلیل اینکه 

ب وقابل توجه در زندگی مسلمانان محسو مهمگرفته است، یکی ازمباحث 
 می شود.

 بحث درمورد معاوضه یا تعویض همسران را از اینجا آغاز میکنیم.

 در هر جامعه دو قسم مردم زندگي میکنند : 

 .باشند مت میشجاعت ، باهمت وبا شهامردم باغیرت،باعفت،با ؛قسم اول
 فحشاء آلوده بهخودشان هم هستند که  یمردم باغیرت همان مردم
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 وفساداخالقی مبارزهجلوگیري از فحشاء وفساداخالقی نیستند وهم در امر
 میکنند . 

، اعضای خانواده ی شان نجیب باشند خود باعفت میاینگونه مردم 
 می پسندند.راونجابت وبرای دیگران هم عفت  وباعفت اند

 وجود به اندازه حیوان درنده هم غیرت درانی اند که مردم؛ قسم دوم اام
یز نباشند، در جامعه  خودشان که از انسانیت عاري می.وجود ندارد شان

 عتزنند که این قسم مردم در شری برای بي عفتي و بي ناموسي دامن می
 شوند .    بنام دیوث یاد می اسالمی 

شود که  گفته می یوث به همان شخصدی، در اصطالح شریعت بنابراین: 
 نشان نه دهد . وواکنشی اهل خود را بر فحشاء ببیند ، هیچ غیرت 

تر دیوث کسي را گفته میشود که به حریم ) همسر ، دخ :به عبارت دیگر
 کند .   وخواهر ( خود مردم را بخاطر فحشاء دعوت می

بیند ، دیوث آن است که اهل خود را بر فحشاء مي  :یگربه عبارت د
 (218شود.) خوشحال می

 فرهنگ دهخدا واژه دیوث را سریانی میداند ودر مورد دیوث میگوید:

)آنکه مردان را بر زِن خود وارد کند. آنکه در باره ی زن خود حسادت 
د غیرت نداشته باشد. وغیرت نداشته باشد.ویا کسی که در باره ی زن خو

داده ودر مورد زن خود را انجام  واما دیوثی آنست که  کسی عمل دیوث
یادت ـَ ی ، قمساقِ رُ ـُ معنی قه بی غیرتی میکند،اما ناظم االطبّاء دیوثی را ب

 219گوید.( وزن به مزدی می
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هر منکر سرخود را  که در برابره خم چشمی میگویند دیوث در افغاني ب
 وعمالً به بی ناموسی وبی عفتی رضایت داشته باشد. خم گرفته باشد

  مونه های از عمل قبیح دیوثی می پردازیم:اکنون به توضیح ن

 نمونه های دیوثي : الف: 

میکند که پاک را یاد قرآن کریم عادات نادرست جاهلیت را بخاطر این 
به تعالی را فرمان هللا ، از ناپاک جدا کند و در باره کردارهای نادرست 

 مردم بشنواند ؛ تا اینکه مردم خود را از آن حفظ کنند. 

نادر وکم یافت خیلي  اتموضوع چنین از این ها یم بعضي وقتقرآن کر 
جدیت بحث میکند که او به یک شخص یا یک قبیله ارتباط داشته باشد ه ب

جامعه منتشر نشده باشد ورواج عام هم نباشد . این همه به ی ودر همه 
که این عمل وعادت برای فرد آینده در جامعه خیلي  این استاین خاطر

در این باره قرآن کریم بعضي عادات نادرست جاهلیت را  مضر میباشد .
فَاْنِكُحوُهنَّ بِإِذِْن أَْهِلِهنَّ َوآتُوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ نشان دهي میکند مي فرماید: )..

 [25نساء: ..( ]بِاْلَمْعُروِف ُمْحَصنَاٍت َغْيَر ُمَسافَِحاٍت َوال ُمتَِّخذَاِت أَْخدَانٍ 

زان مؤمن سرپیچي نكنید ، چرا كه ( برخي از ) از ازدواج با كنیترجمه: 
برخي هستید ) و شما و ایشان در برابر دین یكسان مي باشید ( ، لذا با 
اجازه صاحبان آنان با ایشان ازدواج كرده و مهریّه ایشان را زیبا و 

 پسندیده و برابر عرف و عادت ) به تمام و كمال ( بپردازید . 
ت و پاكدامن باشند و براي خود دوستاني ) فكنیزاني را برگزینید كه با ع

 نامشروع ( برنگزینند .
َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن اْلُمْؤِمنَاِت َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن فرماید: ) در آیت دیگر مي

 الَِّذيَن أُوتُواْ اْلِكتَاَب ِمن قَْبِلُكْم إِذَا آتَْيتُُموُهنَّ أُُجوَرُهنَّ ُمْحِصنِيَن َغْيَر ُمَسافِِحينَ 

 [5مائدة : ] َوالَ ُمتَِّخِذي أَْخدَانٍ 



 

 

ب ل كتاو ) ازدواج با ( زنان پاكدامن مؤمن ، و زنان پاكدامن اهترجمه: 
صد پیش از شما ، حالل است ، هرگاه كه مهریّه آنان را بپردازید و ق

  ازدواج داشته باشید و منظورتان زناكاري یا انتخاب دوست نباشد .
 فرمایند :  مفسرین مي

 جاهلیت دو قسم مردان وزنان زکار وجود داشتند :  زماندر 
کردند  شکار که در بازارها به طور علني زنا میآزناکاران :  اول

 زا بعضيی خانه باالی وبازارها به توسط آنها گرم بودند حتی اینکه 
لوحه دعوتي  آشکار بیرق برای تثبیت آدرس( ویاطوره ب)فاحشه ها 

 شد .  می زده )برای جلب زناکاران(
زنای آشکار در جاهلیت یک عمل جاري بود که کدام خورده بر او  

معنای اجازت نامه بود ( ولي زنای ه گرفته نمیشد ) چون بیرق شان ب
 (220پنهان اگر افشاء میشد مؤاخذه داشت ) زیرا بیرق اجازه نداشت( .)

ها یاران پنهان داشتند وبنام عشق پاک با ایشان زناي  :  بعضیدوم 
های معشوقه  وامدار داشتند ومردها هم همین قسم بودند که زني یا زند

 (221. ) ودب)مروج(میداشتند که رابطه زنای پنهان در میان شان 

ا ه رزنان فاحش اعادات بد پرده برداشته ورابطه ب هللا تعالی ازین قسم
 نور مي آید. چنانچه در سوره ؛ مت کرده زم

، آن اینکه زن شوهر دار رفیق  یک قسم سوم از زنا هم موجود بود
ای خود میداشت ودر وقت قحطي نزد او میرفت ودر مقابل زنا بر

 (222ورد.)آوشوهر خود از او نفقه مي 
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 .بود همچنین زیر عنوان نکاح هم انواع زنا موجود 

ر : که در زمانه جاهلیت نکاح چها ه استعایشه رضي هللا عنها فرمود
 قسم بود: 

  جائز امروزي میان مردم . آن اینکه یک نکاح مانند نکاح
یک شخص از شخصي دیگر دختر یا خواهرش را خواستگاري میکرد ، 

 گرفت .   مهر میداد و به نکاح می

 گفت :  دوم :این قسم نکاح بود که شخص برای زن خود می
وقتیکه از حیض پاک شدي ، نزد فالن شخص ) که در جامعه شان به 

( بروید ، با او عمل هاعت وغیرخصلت خوب شهرت داشت مانند شج
کرد  جنسي انجام دهید . در این وقت همین شوهر از زن خود پرهیز می

تا که حمل زن از همان شخص مذکور ظاهر میشد . وقتیکه حمل زن 
خواست  ظاهر میشد اگر شوهر میخواست با او همبستر میشد و اگر نمی

ردن تخم اصیل( استبضاع )بدست آو برای این نوع نکاحنزدیک نمیشد .
کردند که اوالد ) بنام شان ( با  . این عمل را بخاطر این می ندمیگفت

 کمال بیایند .  

  ) سوم : نکاح طوري بود که تعداد از مردان ) کم از ده نفر
 رفتند وهمبستري اجتماعي همراهش می شدند نزد یک زن می جمع می

ند روز تیر وچ کرد شد ووضع حمل می کردند . وقتیکه زن حامله می
خواست. در آن وقت زن مذکور  میرا میشد ، زن همین اشخاص همه 

کرد : بچه  کرد وبرای یکی از همان افراد آواز می فیصله را صادر می
من تولد شده وشما بگیرید ونام بگذارید . به اساس همین فیصله همان 

 ماند .    شخص بدون ممانعت بچه را بخود منسوب میکرد ونام سرش مي

  قسم چهارم نکاح طوري بود که مردم متعدد به یک زانیه
کردند ، زنیکه بیرق ) واجازه نامه زنا ( داشت واز آمدن  مشهور زنا می

شد ووضع حمل  کرد . وقتیکه این زن حامله می هیچ کسي ممانعت نمی
از بین زانیان متعدد اوالد  -بر اساس قیافه شناسي  –میکرد ، مولود را 



 

 

د که قیافه اش به او برابر محسوب میشد واو انکار هم کسي حساب میکر
توانیست؛ چون قانون جاهلیت فیصله قیافه شناس را در این  کرده نمی

 (223قسم قضایا پذیرفته بود .)

 جاهلیت این هم بوده که اشخاص در میان زمان های نادرستِ  از رواج
کردند . یک شخص برای  می )تعویض( های خود را تبادله خود زن

 دیگر میگفت : 

(  شما زن خود را ) برای من ( رها کنید ، من زن خود را ) برای شما
 رها میکنم ؛ تا اینکه این آیت نازل شد: 

 (224) أَْن تَبَدََّل بِِهنَّ ِمْن أَْزَواجٍ َوالَ 

های خود زن دیگر  این هم برایت روا نیست که در بدل زنترجمه: 
 بگیرید. 

دیده شده ؛ امروزی نیزست در جامعه های نادر شبیه این قسم رواج
اد زن یکتعد ی) قبل از اسالم ( از طریق فحشا یقسمیکه در جاهلیت اول

 انیبعضي مردم نیزمردم نان بدست مي آوردند ، در جامعه امروزي 
 روزي به دست مي آورند .  انزن یهستند که از طریق فحشا

می به بازار تکدیو گریسوالاینچنین مردان بی ناموس ، زنانی را بنام 
َ  فرستند زیرا  د ؛نکنال مطالبه فحشاء هم به زبان ق که به زبان حال واحیانا

د که نشو مجبور می  انزن، پول به جمع آوري درصورت مکلف شدن 
 د.  نبدست بیاور ممکن پولاز هر طریق 

ها هستند که مانند دوران جاهلیت اولي ) قبل از اسالم (  بعضي دیوث
کنند: کسي را که در بازار  را طلب می یود مردانهای خ برای زن
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بدست بیاورد ، بخاطر فحشاء او را بخانه خود مي آورد تا درخانه اش 
پیش روی او با زنش زنا را انجام دهد . واقعاتي هم پیش آمده که دیوثها 

های خود را تبادله کنند  میان خودشان توافق کرده که برای یک شب زن
 تلخ در تاریخ بشر شرم آور است . که این قسم واقعات 

کسي دختر خود را برای  :است که دیوثي ایندیگر ازنوع یک مثال 
دي میدهد ، باز شخصي نامزد از طرف شب بخانه اش مي ازکسي به نام

آید وتمام شب را ) بجای دختر نامزد ( با ناموس وی )نامزد خوشو( تیر 
نامزد خود را که هنوز میکند .  در محیط شهري باز پسر نامزد دختر 

گردند .  رد ، به کوچه ، بازار وهوتل مییزن او نه شده ، از دست میگ
ننگ باز آن است که بسیاري دخترهای نامزد قبل از نکاح حمل ی مایه 

بخت تالش میکند که هر چه زودتر نکاحشان پدر بدآنگاه شوند ،  دار می
 اندازد . بسته کند تا که دختر را بگردن همان پسر زاني بی

 ازاثرمشکالت جنسیتی صاحِب اوالد نمید که نمرداني هم وجود دار 
د که از کسي حمل بگیرد نبرای زن خود اجازه میده، ؛ از این رو  شوند

 نماید تزریقخود شخص اجنبي را در رحم  نطفه یو برودویا نزد داکتر 
خود ه را ب ی از نطفه ی نامشروعزیرنام عالج کامیاب اوالدبدینترتیب و

 منسوب میکند . 

 بااستفاده از دموکراسی ویاکساني بي عزت وبي غیرت هم وجود دارند  
 مقدار پولیتا که  ،ماند خود را در میان جوانان اجنبي می همسرآزادي 

 از این طریق بدست بیاورند . 

های هم وجود دارند که بخاطر بدست آوردن مواد مخدر زن خود  دیوث
را  که یا مواد مخدر برایش پیدا کند یا قیمتشند تا نرا مجبور میک

دریابد،اینکه چگونه وبااستفاده از چه ابزاری میتواند برای شوهر 
  معتادش مواد مخدر ونشه آور تهیه نماید زن آزادی عام تام دارد!

مثال های زیادی از بی غیرتی مردان برای دریافت مواد مخدر ونشه 
 کر یکی از این داستان ها می پردازیم:آور در جامعه وجود دارد که به ذِ 



 

 

که  خانه برادر خود روان کرده ب را معتاد شده بود ، زن خود مردی )
، برادرش که غیرت داشت  یاوردب هیروئینپودرپول ومصرف  شبرای

ی رداف، حالت خیلي سرش تأثیر بد کرد ، اینودر عین حال معتاد نبود
برادر روان میکند ،  دیگرزن خودرا بخانه کسي ،  آنروز آقای معتاد

از این جا معتاد از مراجعه ی همسر برادرش به نزد شخص دیگر مطلع 
که برای  حان کند ، برای زن برادر خود گفتخواسته که اورا امت

شوهرت بگویید اگر اجازه میدهد که همراه من زنا انجام بدهید ، من 
 این رفتهرشو نزدبرایش روان میکنم . زن  هرمقدار پولی که بخواهد

بازگشت زن دوباره   ندارد . یکه هیچ مانع معتادگفت ! کالم را نقل کرد
برادر معتاد که شخص ندارد .  یکه شوهر من گفت : هیچ مانع وگفت

باغیرت وباناموس بود از موافقت برادرش به دیوثی وبی عفتی که کار 
ن خالف شریعت است به وجد می آید ودیگر توان تحمل برای شنیدن چنی

احساساتي  حرف های خالف شریعت همسر برادرش را ندارد بالفاصله
 بی غیرت خود حمله ور میشود وبرادر برادربر داشته برشده تفنگ را 

که این زن عفیف را  با ضربه ی کالشینکوف از پادر می آَوَرد تاخودرا 
شوهرش مجبور به فحشا برای جمع آوری پول نموده بود نجات دهد. 

ه شد که عمل خالف شریعت اسالمی باعث میشود که مردان سرانجام دید
بی غیرت همسران پاک وعفیف خویش را به کار خالف شریعت اسالمی 

  تشویق ودستور میدهند.

داستان های مشابه در جوامع انسانی به خصوص در اجتماع ما زیاد 
 است.

د بي عفت هم وجود دارند که کار وکسب نمیکننبسادیده شده که آدم های 
واز طریق دیوثی وتشویق به فحشا مصارف زندگی خویش را به دست 

زن که مانند مرد غریزه شهواني دارد ،  می اورند؛در تداوم چنین حاالتی
 معتاد به زنا میشود .   پولوبدست آوردن ی جنسی  بخاطر اشباع غریزه 

وجود دارند که بخاطر بدست آوردن فطرِت دیگر هم انسانهاي پست 
همسر ویا دختران خویش را برای جلب توجه ، )مقام(کي منصب وچو



 

آنانی که صالحیت إعطای قدرت،منصب ومقام را دارند می فرستند 
ه اند تا به قیمت تجاوز به ناموسش به دوچنین افرادی چوکی خواه آما

  قدرت برسد وصاحب چوکی ومقام شود.

زندگی جوامع بشری، فراز وفرود گسترده ای داردوانسان های عجیبی 
دارند؛ گاهگاهی مشاهده میشود که برخی از مردان آنقدر ضعیف النفس 
و ساده هستند که نمیدانند همسرشان در بیرون از منزل به چه کارهای 
مصروف هست وبا چه کسانی روابط نامشروع دارد؟ لذا زنانی هم یافت 

زوایای از محیط به تن فروشی مبادرت می ورزند وهمسر میشود که در 
اره وضعیف النفس وی هیچ تصمیمی واراده ندارد تا جلوی او را بیچ

بگیرد وخاموشی اختیار میکند،در واقع؛ همین خاموشی وی نیز نوعی از 
  دیوثیت موصوف به شمار می رود.

 نوع دیگر از دیوثیت اینست که:

با آب شب با زنهای خود معامله میکنند وصبح رازشان را  مردانی اند که
 افشاء میکنند.     رفقای خویشخوشحال کردن بخاطر وتاب و

با قامت  جوان ،زن شوهر داروسي پنهان دیگري هم است که یک بي نام
 ،را دوست میداشته باشد ، بخاطر دسترسي کامل به او یخوب وآراسته 

تا زمینه ی رفت وآمد وی میکند  برایش نامزاددختر خوردسن خود را 
وجود آمده استفاده سوء نموده روابط  مساعد گردد،موصوفه از این جّو به

ودر  دامادش ادامه میدهد  ع خویش را با این پسربچه ی ظاهراً نامشرو
 ی مخفیزناگونه ا بدون خطر پیش میبرند . این حقیقت اهداف بد خود ر

میشود که دختر این زن  همسرش خیلي قبیح است که باعث حرمت
مادر ادامن ( مانند زنا بزناکار است . دوم اینکه زنا با خوشو ) خوش 

ی ( است که سزا یدر شریعت اسالمي قاعده ) فارمول شود . حساب می
،در اینگونه تفاوت میکند شیک گناه نسبت به شخص ، مکان وزمان

روابط واعمال خالف شریعت اسالمی موقِف شریعت خیلی جدی 
  وحساس است.



 

 

دیوثی فکر  ، که مردان آنرا هستند ار دیگری هممظاهر دیوثي بی شم 
نمیکنند ونوعی از خودنمایی و جلوه دادن ،بزرگ معرفی کردن وتوجه 
 شرکت کنندگان را جلب نمودن میپندارند که خود نوعی از دیوثی است

وقتی نامزدي یا  معمول شده است مثالً:ولي در زندگي شهري عصري 
برسد که در هوتل ها به شکل جمعي انجام میشود ،  فرا مراسم عروسي

نامزاد  جوان وبانشاط ،دِ واده ی دختر بامشوره ویا بی مشوره از داماخان
د ودر لباس تنگ نآرایش میکن به طور غلیظرا به آرایشگاه میبرند و

پیش روی  وشفاف عروسي که هر حصه جسمش در آن دیده میشود در
؛ تا که همه مردم از زینت ظاهري  به نمایش میگذاردمردم سر ستیج 
برند . این عمل هو به هو همان عمل دور جاهلیت است وباطني آن لذت ب

در اسالم اینگونه اعمال ناجایز بوده وزمینه با چیزي پیشرفت ومدرنیت . 
 ساز خالفکاری های است که منجر به تجاوز می شود.

این عمل مخالف این حکم الهي است که در باره زنها فرموده : زیب  
رم اظهار نکنند. ) سورة وزینت خودشان را برای غیر شوهر ومحا

های  برعکس از زنهای خود نمایشگاهولي این مردم ؛ ( 31النور: 
 .  متحرک می سازند

طوری که قبالً گفته شد در برخی از مناطق بازار تبدیلی زنان وجوددارد 
که در وقت معین مردانی که عالقمند هستند همسر خویش را مثل 

نمایش میگذارند ودر توافق با  حیوانات به بازار مخصوص می آورند وبه
مرد دیگری، زنان خودرا تبادله میکنند بدون هیچ هراس و احساس ترس 

 از خدا وتر س از قانون ونگرانی از حرمت شکنی به ناموس خویش!

این چنین افرادی جزء فرهنگ خود میدانند واحساس نگرانی وشرم 
 ،اسپ وگوسفندوکه زن در نقش یک حیوان مثالً گا نمیکنند وفکر میکنند

وهمانند آن تازمانیکه دل شان خواست اورا نگه میدارند وزمانی که 
 نخواستند یا تبادله میکنند ویا اورا بی سرنوشت رها میکنند !



 

ه ویا بااسلحه ی خویش باالی دروازه حویلی مرددیگری که دختری داشت
ه بختر دویا خواهری داشته باشد فیر میکنند، آنگاه به نکاح درآوردن این 

فیر کننده ننگ شده است وپدر دختر براساس این عرف ناپسند وخالف 
 اورددین، مکلف است که ننگ اورا بجاکند ودخترا را در قید نکاح او بی

 د.که اینگونه اقدامات نیز از مظاهر بی غیرتی و دیوثیت محسوب میشو

آنچه که گفته آمد مظاهر دیوثی وخالف ارزش های دینی بود که به 
مل عکال مختلف در جامعه وجود دارد،حاال می پردازیم به اسباب این اش

رف وعنعنه ی غیر شرعی که باعث نقض حقوق انسانی وشرعی واین ع
 شود. می زنان 

 اسباب دیوثي:ب: 

که  بلکه بالعکس وقتی؛ شود  انسان از مادر به طور دیوث تولد نمی
تولد میشود که وپاک شود ، بر فطرت سلیم  انسان از مادر تولد می

 آمادگي برای ایمان است وتقاضای ایمان غیرت وشهامت است . 
ً فِطْ هللا تعالی فرموده: ) يِن َحنِيفا ِ َرتَ فَأَقِْم َوْجَهَك ِللد ِ ي فَطََر النَّاَس  الَّتِ  َّللاَّ

يُن اْلقَ  ِ ذَِلَك الد ِ (.]سورة لَُمونَ اِس اَل يَعْ ثََر النَّ ِكنَّ أَكْ َولَ ُم ي ِ َعلَْيَها ال تَْبِديَل ِلَخْلِق َّللاَّ

 [ 30الروم: 
ن . كروي خود را خالصانه متوّجه آئین ) حقیقي خدا ، اسالم (  ترجمه:

این سرشتي است كه خداوند مردمان را بر آن سرشته است . نباید 
ز اسرشت خدا را تغییر داد ) و آن را از خداگرائي به كفرگرائي ، و 

ین داین است تروي به كجروي كشاند ( . دینداري به بي دیني ، و از راس
 . انند، و لیكن اكثر مردم ) چنین چیزي را( نمي درو آئین محكم و استوا

: وإني خلقت است فرمودهچنین که هللا تعالی  دندپیغمبر علیه السالم فرمو
عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشیاطین فاجتالتهم عن دینهم وحرمت علیهم 

 (225) ما أحللت لهم(.
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ن زدشا: من بندگان خود را آماده برای اسالم خلق کردم، شیطانها نترجمه
رام آمدند واز دین شان آن هارا بی راهه کردند وآن چیز را بر آنها ح

 .مکردند که من برای شان حالل کرده بود

 : استدر یک حدیث صحیح دیگر آمده 

َسانِِه ، ُكلُّ َمْولُوٍد يُولَدُ َعلَى اْلِفْطَرةِ ، فَأَبََوا) َرانِِه ، أَْو يَُمج ِ دَانِِه ، أَْو يُنَص ِ ِ هُ يَُهو 

 (226)(. َكَمثَِل اْلبَِهيَمِة تُْنتَُج اْلبَِهيَمةَ ، َهْل تََرى فِيَها َجدْعَاءَ 

 هرولدی درابتدای خلقت،بافطرت اسالمی ومسلمان به دنیا می: ترجمه
هم  نصراني ویامیکنند یا  بیتین هستند که اورا یا یهودي تروالد آید.

اء مجوسي ) آتش پرست ( مانند اینکه حیوان اوالد خود را سالم االعض
ان دیده نمیشود . اگر گوش حیو هتولد میکند که در آن کدام گوش برید

لیم سم سقبریده دیده میشود ، او بعد از تولد بریده شده . یعني انسان هم 
 که اعث می شودب بدی الفطرة بدنیا مي آید ، ماحول ومحیط وتربیه 

 انسان را از تقاضای فطرت سلیم او دور میکند .    

رای نصوص باال دلیل واضح این مسئله هستند که انسانها تیار وآماده ب
 وضاللت اجتماعی ویا نقش والدینپذیرش اسالم خلق میشوند. گمراهي 

وآنها رد یدر وجود وضمیرشان جای میگ که ی انداز عوامل  واسباب
 .  وندگمراه می ش

 که در قلب انسان غیرت وشهامت را خنثی میکند و دیوثي وبي یاسباب
 قرار ذیل هستند : ، غیرتي را ترویج میدهد 

 : ضعف ایمان وکمزوري اعمال نیک -１
هر اندازه که ایمان انسان قوي باشد ورابطه اش با پروردگارش محکم 

ت دفاع ه همان اندازه از عفت خود وپاکدامني اهل خود به شدبباشد، 
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سازند . وقتیکه ایمان  میکند. گناهان هستند که ایمان کسي را کمزور می
همان اندازه غیرتش کمزور میشود و جای ایمان به کمزور میشود ، 

 رد.یوغیرت را بي غیرتي میگ

 :دوري از اخالق اسالمي   -２
های مبتذل در او جای ندارد . اگر  دین مکارم االخالق است وروش

اسالمي فاصله بگیرد ، به همان اندازه عادات نادرست انسان از اخالق 
 در مزاجش جای میگرند .   

 بي خبري از حقوق ناموس خود :  -３
هر انسان در روز آخرت در برابر اهل ، ناموس ورعیت خود مسؤول 
است ودر این باره از او سوال میشود . زن ، دختر ، خواهر ، مادر 

امانت الهي است . باید آنها او یک وکسانیکه نفقه شان بر او است ، نزد 
قسم عادات وافعال قبیح وناپسند حفظ شان کند و از ابرو وعزت  رهزرا ا

شان دفاع کند . وقتیکه در انسان احساس این مسؤولیت بزرگ کمزور 
شود ، در ضمیرش مقاومت در مقابل هر قسم بد اخالقي کمزور میشود 

رد که باالخره بي یگ می ي وبزدليیي پروابرا وجای دلیري وقیومتش 
غیرت بر اهل وناموسش اهمیت آنگاه غیرتي ودیوثي خصلتش میگردد و

 نمي داشته باشد .   

 کمبودي حیاء :   -４
از بي  ایمان را تکمیل واست که ی در انسان همان خصلت پسندیده  ءحیا

شود ، بي عفتي در جسم  میکند . وقتیکه حیا کمزور میجلوگیری عفتي 
رود که در نتیجه همه رذائل وفضائل نزدش  زدیاد میوضمیر روبه ا

 شود. یکسان می

 همنشینان بد :   -５
انسان وروش تاثیر مسقیم بر سلوک قا ویاراِن رف انشست وبرخاست ب

دارد . اگر دوستان کسي مردمان نیک باشند ، پس او را هم بطرف نیکي 
ف اعمال تشویق میکنند واگر دوستانش بد عمل باشند ، پس او را هم بطر

 بد سوق میدهند . 



 

 

دارد . برای را محیط وماحول بد هم همیشه حیثیت رفیق برای انسان 
.  پس  در سلوک او بی تاثیر نیسترا یاد میدهد که  هایانسان آن چیز

رفیق باشد ، حتما دیوثي در قلبش جای همنشین واگر انسان با دیوثها 
 شود .  رد ، باَلخره دیوث پیشرفته تیار مییمیگ
 نشریات فاسد ورسانه های مبتذل :   -６

مشاعر ، احساسات وسلوک انسان خیلي رول مهم تغییرت ورسانه برانشر
رسانه ها هر قسم خبرها ورا بازي میکند . از طریق نشریات 

تائج پخش میشود که بعضي آن ن،مفاهیم،مطالب وموادسمعی وبصری 
 مردم دارد .  آن نتائج منفي بر اذهان  شی ازمثبت با خود دارند وبخ

 

 ای  همانند: اگر در خانه انسان وسائل رسانه 

بي  ازآن طریق مطالبباشد که تلویزیون،فیسبوک،ویدیو و..  انترنت،
نشر گردد که معموالً دسترسی جوانان با مشاهده حیایي وغیر اخالقي 

؛ مانند فلمهای برهنه  مطالب وپدیده های مبتذل ازاین طریق ممکن است
علقات جنسي ، نشر باکثرت از فلمهای خشونت علیه زنان و ، مشاهدات ت

مجالس مختلط با زنان اجنبي ، حتما با گذشت زمان مشاعر انسان به این 
ودیدگاه وتفکر مقاومتگرانه در چیزها انس پیدا میکند وعادي میشود 

در  برابر رذایل مفاسد مضمحل می شودوباَلخره قدرت ومقاومت اش
 د که در نتیجه ذهن دیوثي در اوبه وجود مي آید . برابر فحشاء کم میشو

 :  بیگانهفریب خوردن به تمدن   -７
وقتیکه صاحب ایمان ضعیف مظاهر دروغین شرق یا غرب را ببیند ، 

زاري از دین است بی مدنی شدن ومترقی شدنفکر میکند که راز اصلي 
، رو به مبپوشیها را بکنیم، مانند آنها لباس والزم است که ما هم تقلید آن

 وجداني وعفت کم وبی تعلیم وتعلم مختلط بیاوریم . از همین رو حیاء
آن  جایو گردیدهشود ودر مقابل منکرات جذبه ایمان غبار آلود  می قوت
     می گیرد.عادات حیواني را 



 

 استعمال مسکرات ومخدرات :   -8

 هیروئین،تریاک،شرابند انمومشروبات الکلی استعمال مواد مخدر 
 برد ، عقل که غریزه شهواني انسان را از بین میکنترول ثال آن وام

سازد . بعض  انساني است ، مختل می ه یموهبه الهي وخصلت ممیز
از نیزمردم بخاطر مواد مسکر ومخدر غیرت واحساس مسؤولیت را 

  وبه مرحله دیوثی می رسند.د ندست میده

خاطر ه وب سان کم شودامام ابن تیمیه رحمه هللا فرموده: وقتیکه غیرت ان
انجام کارهای نادرست واستعمال بعض مواد به حالتي میرسد که دیوث 

 (227میشود .)

 قباحت دیوثي : ج: 

پایبندی به ارزش ها عفت واخالق نیکو است ، ،دین، شریعت اسالمي 
معه جلوگیري میکند که نظام اخالقي جاواعمالی ت اعادوتعالیم دینی از

 را تهدید میکند .  

 مقدس اسالم دین فطرت است. فحشاء ، بي حیایي و بي ناموسي به دین
یک ضرورت صحي ، از آن جلوگیري  کهشده این خاطر حرام کرده 

انساني واجتماعي است  وهر نوع فحشاء وبي ناموسي ، صحت وزندگي 
 جامعه را به لرزه ميواساس انسان را به مرگ مواجه میسازد وپایه 

 را خلط واز بین مي برد .  ها بسَ اورد حتي اینکه نَ 

ی دیوثي وبي عفي است که در جامعه  اعمالاز جمله فحشاء ترویج 
را به بار مي آورد وکرامت وعفت زنها را ومفاسد جرائم انسانی انواع 

بر روی عناصر مبتذل  هر نوع بد اخالقي دروازه ی از بین مي برد و
بد  وعنعنات تاعاد باز میکند . دین مقدس اسالم برعلیه این قسمودیوث 

إعالم نموده به شدت مبارزه کرده است و همه اشکال دیوثي را حرام 
  است که دساتیر قرآنی مؤید این مطلب است.

                                                             
 (431 /3الفتاوى الكبرى لشيخ االسالم احمدبن عبدالحليم بن عبدالسالم التيمية ) -227



 

 

 :است هللا تعالی فرموده

 [151]أنعام:....(َطنَ بَ َوالَ تَْقَربُواْ اْلفََواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما )...

 ید چه اشکار باشد وچه پنهان.نزدیک نشووفساد رجمه: به فواحش ت

 است :  در جای دیگر فرموده

َم َرب َِي اْلفََواِحَش َما َظَهَر ِمْنهَ )  [33( .]أعراف: .....َطنَ َما بَ ا وَ قُْل إِنََّما َحرَّ

ا رشاء ترجمه: اې پیامبر ! برای مردم بگویید : به تحقیق پرودگار من فح
 حرام کرده چه اشکار باشد وچه پنهان .   

 : است رآیت دیگر فرمودهد

 [33نور: )...(َوال تُْكِرُهوا فَتَيَاتُِكْم َعلَى اْلبِغَاء)

 ناز به وادار(  ایشان ازدواج از جلوگیري با)  را خود كنیزانترجمه: 
 . نكنید

: خطاب این آیه عام است ، شامل  است عالمه ابوحیان اندلسي فرموده
خود زنا میکردند  رضائیتد به زنان آزا ، شود . قبل از این آیه همه می

 ( 228. ) شدندتا اینکه از آن منع 

 ی که بههمه آن موارد اسالمی،که در شریعت  معلوم می شوداز اینجا 
 .  مساعد نگردد فحشا یزمینه  تاممنوع اعالن شده فساد منتهی می شود 

 بطور مثال : 

ر امودقت پرده حفظ عزت،در وقت همبستري انسان با زن خودش ، به 
 است.شده 

                                                             
 (224 /18التحرير والتنوير ـ الطبعة التونسية )(،416 /6تفسير البحر المحيط ) -228



 

منع امحرم بدون شوهر ومحرم شرعي آن از داخل شدن در خانه زن ن
 شده است.

ا بصحبت پنهاني ، ازشده اند که در صورت خطر فتنه  مردها از این منع
   .مایندنوسایر زنان جداً جلوگیری در، با زن برادرزاده وامثال آن زن برا

 ی با همسرهمبستر عین اتاقدر ،در صورت موجودیت شخصي دیگر
 (229خودش مکروه شمرده شده است .  )

همچنین اگر کسي دو زن داشته باشد ، در حضور یکشان جماع کردن 
 ( 230ع قرار داشده شده .)وبادیگر ممن

ا بي رزنها از این منع شده اند که برای شوهرانشان قصه زینت زنان اجن 
 بیان کنند.

ا بستن اعضاء بدنش زنها از این منع شده اند که در یک لحاف به پیو 
نوع قرار مزن دیگر خواب شوند . همین قسم خواب مرد با مرد هم م

 داده شده است .  

 ینه احادیث: یدیوث در آد: 

  :در باره دیوث ودیوثي احادیث زیاد آمده که بعض آن قرار ذیل اند 

أنه قال: قال رسول َّللّا صلّى  -رضي َّللّا عنهما -)عن عبد َّللّا بن عمر -1
إلیهم یوم القیامة: العاّق  -عّز وجلّ  -ثالثة ال ینظر َّللاّ » علیه وسلّم: َّللاّ 

                                                             
طأ إحداهما بحضرة األخرى قال ابن نجيم: ولو اجتمعت الضرائر في مسكن واحد بالرضا يكره أن ي -229

 . مسائلحتى لو طلب وطأها لم تلزمها اإلجابة وال تصير باالمتناع ناشزة وال خالف في هذه ال

 (143 /2(، تبيين الحقائق )341 /1(، الفتاوى الهندية )237 /3البحرالرائق )
ال يجوز أن يطأ  ويكره للرجل أن يجمع بين امرأتيه من نسائه فى فراش واحد وإن رضيتا به ، لكن -230

(. 342 /7إحداهما واألخرى معه فى البيت وإن لم تسمع ذلك. شرح صحيح البخارى ـ البن بطال )

 كرهونوعن غالب قال : سألت الحسن ، أو سئل عن رجل تكون له امرأتان في بيت قال : كانوا ي

 /4يم عوامة )رقت -الوجس وهو أن يطأ إحداهما واألخرى ترى ، أو تسمع. مصنف ابن أبي شيبة 

389) 



 

 

ِ ْبِن یََساٍر  لوالدیه، والمرأة المترّجلة، والّدیّوث. وفي روایة : َعْن َعْبِد َّللاَّ
ُث َعْن أَبِیِه َعِن النَّ  ِ ْبِن ُعَمَر یَُحّدِ  بِّىِ األَْعَرجِ أَنَّهُ َسِمَع َساِلَم ْبَن َعْبِد َّللاَّ

ثاَلَثَةٌ الَ يَدُْخلُوَن اْلَجنَّةَ اْلعَاقُّ َواِلدَْيِه  »:أَنَّهُ قَاَل  -صلى هللا علیه وسلم-

 ( 231«.) َوالدَّيُّوُث َوَرُجلَةُ الن َِساءِ 

ردم مترجمه : از عبد هللا بن عمر رضي هللا عنه روایت است که سه قسم 
مان نافر آنها ندارد: عاق )اند که هللا تعالی در روز قیامت نظر رحمت به 

   م دیوث .    ود را با مردان مشابه میسازد وسو( والدین . زنیکه خ

ق شوند : عا در روایت دیگر آمده : که سه قسم مردم به جنت داخل نمی
 اخودر ،) نافرمان( والدین، شخص دیوث و آن زنیکه در گفتار وکردار

 سازد .  با مردان مشابه می

إِنَّ اْلغَْيَرةَ ِمَن :) -صلى هللا علیه وسلم -ِن أَْسلََم قَاَل قَاَل النَّبِىُّ َعْن َزْیِد بْ -2

 (232«.)اإِليَماِن َوإِنَّ اْلِمذَاَء ِمَن الن ِفَاِق َواْلِمذَاُء الدَّيُّوُث 

ترجمه: از زید بن اسلم روایت است که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم 
بخشی از نفاق است. مذاء 233مذاء ایمان است و بخشی ازفرموده: غیرت 
 دیوثی را گویند.

: مذاء از کلمه مذي گرفته شده گفته : امام قاسم بن عبید فرمودامام بیهقي 
واین برای شخص گفته میشود که مردها وزنها را جمع میکند وباهم خلط 

 (234شان میکند که از یکدیگر مذي را بیرون کند . )

                                                             
(، 412 /7البيهقي ) -(، شعب اإليمان 226 /10السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي ) -231

يل إنه : رواه الطبراني، وفيه مساتير وليس فيهم من ققال الهيثمی -مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

 (327 /4ضعيف.دار الكتب العلمية )

 (411 /7البيهقي ) -شعب اإليمان  -232
مذاء: زنان ومردان بيگانه رادريکجا جمع کردن وبه حال خود واگذاشتن تابا يکديگر مالعبه   233

 وعشقبازی کنند. دياثة وديوثی را گويند.) فرهنگ دهخدا(
 (411 /7البيهقي ) -(، شعب اإليمان 226 /10السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي ) -234



 

اٍر ، قَاَل : قَاَل -3 الَ يَدُْخُل اْلَجنَّةَ :)  َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعلَيه وَسلَّمَعْن عَمَّ

 (235(.)دَيُّوثٌ 

 ى هللاترجمه: از عمار رضي هللا عنه روایت است  که َرُسوُل هللا َصلَّ 
 شود .   َعلَیه وَسلَّم فرموده:  شخص دیوث به جنت داخل نمی

وحشي  ها وحیواناته و درنده های کو از شخص دیوث پرندگان هوا
خود غیرت  جفتِ بهتر هستند ؛ زیرا حیوانات درنده وپرندگان هم بر 

 میکنند واگر به جوره اش حیوان دیگر نزدیک شود ، بر او حمله وبر
به  ،علیه او میجنگند ، ولي دیوث بجای اینکه از همسر خود دفاع بکند 

 دیگران تقدیمش میکند .    

 ی انسانی رذیلت  هاست که در جامع یمومزدیوثي همان خصلت م
 وجود مي اورد.  ه فسادهای خطرناک را ب و
  است .    انسانی دیوثي عمل مخالف فطرت سلیم 
 دیوثي عامل غضب هللا تعالی و انحراف اشکار از راه رسول هللا 

 است.    
     . دیوثي از گناهان کبیره است 
 داشته باشد .    شخص دیوث در جامعه هیچ ارزش نمی 

 تغیر،در مقابل دیوثي  صلی هللا علیه وسلم  وپیامبر اوهللا تعالی 
 .    ندرا ستایش کرده ا وشهامت

الَ أََحدَ أَْغيَُر ِمَن هللاِ : )است پیغمبر صلی هللا علیه وسلم فرمودهچنانچه 

َم اْلفََواِحَش، َما َظَهَر ِمْنَها، َوَما بََطَن.  (236..(.)َوِلذِلَك َحرَّ

را  ی باغیرت تر نیست؛ به همین خاطر فواحشترجمه: هیچس از هللا تعال
 حرام کرده است.

                                                             
 (70 /4) حمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيريأل زوائد المسانيد العشرةب إتحاف الخيرة المهرة -235
 (123 /1الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم للحميدي ) -236



 

 

عام وسیع والداللة است که شامل هر قول  پدیده یفحش وفحشاء یک 
که از همه  استوفعل قبیح است عقل سلیم آن را نادرست قرار داده 

 بزرگترش زنا است . 

 : است آمده  حدیث شریف  قسمتی از یکدر 

ةِ َسْعٍد َوهللاِ ألَنَا أَْغيَُر ِمْنهُ، َوهللاُ أَْغيَُر ِمن ِي َوِمْن أَْجِل َغْيَرةِ أَتَْعَجبُوَن ِمْن َغْيرَ )

َم اْلفََواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما بََطنَ   (237...(.)هللاِ َحرَّ

 م بهترجمه: آیا شما از غیرت سعد ) رضي هللا عنه ( تعجب میکنید ؟ قس
غیرت ر باتم وهللا تعالی از من زیادتهللا که من از او زیادتر با غیرت اس

   ن . است ؛ به همین خاطر فحشاء را حرام کرده چه آشکار باشد وچه پنها

هللا تعالی در فطرت انسانها این فکر را نهاده که از ناموس حفاظت وبر 
آن غیرت کند . از همینجا است که کسي در دفاع از ناموس خود کشته 

 صلی هللا علیه وسلم فرموده: )من قتل میشود ، شهید است ؛ رسول هللا
دون ماله فهو شهید، ومن قتل دون دمه فهو شهید، ومن قتل دون دینه فهو 

 ( 238شهید ومن قتل دون أهله فهو شهید(.)

ه ترجمه: کسیکه در دفاع از مال خود کشته میشود ، شهید است . کسیک
ین اع از ددر دفاع از جان خود کشته میشود،  شهید است . کسیکه در دف

 خود بیتت وکسیکه در دفاع از ناموس واهلخود کشته میشود ، شهید اس
 کشته میشود ، شهید است . 

در روایت دیگر بجای ) اهله ( کلمه ) ِعرِضِه ( آمده که معنای عزت ، 
ناموس وابرو را دارد.  از همین جا است که در قرآن کریم از مرد به ) 

 قیومیت ( تعبیر شده است . 
                                                             

 (468اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان )ص:  -237
(، والترمذي في 4772(، وأبو داود في السنة، باب: في قتل اللصوص )1/190أخرجه أحمد ) -238

 (1418يات، باب: ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد )الد

 



 

که از عفت وپاکدامني  همسر ، خواهر ودختر خود دفاع میکند ، از کسی
 نظر اسالم حیثیت مجاهد را دارد.    

 سوم گفتار

  القـطواستفاده سوء ازبد دانستن 

طالق  انی کهمردم،هستندرواج ودستور قائم در بعض جوامع  بر اساس
، مرگ رااز طالق بهتر وبه مصلحت وعار شمرده  گبسیار بزر گننرا

 دانند .   وطالق را عمل منافي غیرت می خویش نزدیک تر دانسته 

که اختالف میان زن وشوهر به اوج  برپایه ی این استدالل نامعقول است
 دهد .  رساند ، اما طالق نمی را بقتل می همسرشخود میرسد ، شوهر 

میشود ، بخاطر اینکه به رسوایي  محسوب گناه بزرگاینکه طالق اینقدر 
ناه گجدا نشوند ، بعض مردم مرتکب  یگربرو نشوند و از همد طالق رو

 شوند.  می گ یعنی قتلبزر

یک شخص به زن خود سه طالق مغلظ میدهد ، اما  اوقاتدر بعض 
دارد و باهم  اه میگن مخفیطالق زن را ، طالق  عواقببخاطر فرار از 

،رشوه ویا به مالی  کم علم وناآگاه به ارزش های دینی  ي میکنند.گزند
میدهند تا به اصطالح راهی بیابند واز وی فتوای دریافت کنند که گویا 

 دراین حالت یعنی غضب وقهر طالق واقع نمی شود!

اه گهانه محبت سابقه طالق را پنهان نب ههر دوی شان ب اوقاتبعض 
خود ي مشترک گزندبه  که از هم اجنبي هستند ، باهم د ، زن ومرد نمیکن

ناهی گکه این عمل  حالیکه باهم بیگانه ونامحرم هستند در ادامه می دهند
 است ؛ از چند جهت :  گخیلي بزر

با خود  بااین مرد بیگانه محسوب میشود؛امازن طالق شده : اینکه  ییک
 دارد.  اه میگمحبوس ن



 

 

 قسم برای اشباع غریزه جنسي با هم زنا میکنند .  شدت این :دوم اینکه
ت که زن اجنبي را در حریم خود حبس زنا به این خاطر سخت تر اس

میکند . دوم اینکه استمرار دارد . سوم اینکه این عمل را بکثرت 
اه نگنکه بعض علماء دوام واستمرار بر ممارست مشروع میدانند. حتی ای

ق ق شده ومرد طالکبیره را نزدیک به کفر میدانند ، اما این زن طال
 شند . با ناه کبیره مبتال میگدهنده همیشه به 

 است: فرموده   گاین جرم بزرعالمه استانبولي در تفسیر خود درباره 
ه زن خود را طالق میدهد وباز ب مردی که ، این است  گبزر یزنا

د وبخاطر رسوایي وشرم در پیش طور نامشروع با آن سکونت میکن
نمیکند . ولي از رسوایي آخرت نمی ترسند ،  به آن اعتراف مردم  روي

شود . از رسوایي آخرت خود را  آشکار می پنهان ه رازهایآن روزي ک
حفظ کنید واز زنا دست بردار شوید ؛ زیرا روز قیامت تحمل وطاقت 

 ( 239عذاب هللا را کسي ندارد .)

آن روزی که دست وپا وزبان انسان خود شهادت میدهد که دردنیا چه 
 جنایاتی را مرتکب شده است.

ُمنَا َواِهِهمْ أَفْ  َعلَى نَْختِمُ  اْليَْومَ   - بُونَ يَْكسِ  َكانُوا بَِما مْ أَْرُجلُهُ  ْشَهدُ َوتَ  ِهمْ أَْيِدي َوتَُكل ِ

  65يس 

 سخن ام با دستهايشان و ، نهيممي مهر دهانهايشان بر امروزه  ترجمه:

 كه چيزهائي(  و انددادهمي انجام كه كارهائي)  بر پاهايشان و ، گويندمي

 .  دهندمي گواهي ، اندآوردهمي چنگ فرا

 ی طالق را به عنوان آخرین راه حل اختالفاتحال آنکه شریعت اسالم
 باوجودی که آن را یک عمل مطلوب نمیداند خانوادگی مشروع میداند.

 د.فرزندانشان داری که پیامد های زیانباری در زندگی مشترک وآینده 

                                                             
اسماعيل حقي بن مصطفى اإلستانبولي الحنفي الخلوتي , المولى أبو الفداء )المتوفى:  -روح البيان  -239

 (423 /2هـ( )1127



 

 یترنند عملیات جراحي بر اساس مجبو) ولي یک ضرورت است ما
ه ک اشدب یندارد که به آن اندازه عمل بد فهوم رانجام میشود( ولي این ما

 یري از آن مرتکب حرام مطلق شود . گبخاطر جلو

طالق یک  ناهان وحق تلفي است .گیري از ظلم وگطالق بخاطر جلو
 هللا چنانچه شود ؛ است که تنها در وقت ضرورت به آن اقدام می یعمل

 : است مودهفر قرآن مجیدتعالی در 

َ نَّ َوأَْحُصوا اْلِعدَّ ِعدَّتِهِ لِ ُهنَّ قُوالنَّبِيُّ إِذَا َطلَّْقتُُم الن َِساَء فََطل ِ  }يَا أَيَُّها ..]  ةَ َواتَّقُوا َّللاَّ
 [1طالق: 

د ، ها طالق دادی و ( وقتی که به زنگ! ) به مردم ب ترجمه: ای پیامبر
  .یرید گه آنها را بدّ هر طالق دهید وحساب عِ ـُ پس آنها را در وقت ط

لیه  عفته اند: این خطاب برای پیامبر صلی هللاگیر این آیه مفسرین در تفس
 وسلم به این خاطر است که وقتي رسول هللا صلی هللا علیه وسلم به

به  حفصه رضي هللا عنها یک طالق داد ، هللا تعالی برایش امر کرد که
 ار است .  گزدار ونمازیرا او زنی بسیار روزه حفصه رجوع کند ؛ ز

ا  عنهماین آیه در باره عبد هللا بن عمر رضي هللا: قول دوم این است که 
ا ر. وقتی که عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما زن خود استنازل شده 
 . حیض طالق داد ، این آیه نازل شددر حالت 

 ینا بخاطر اینکه برای امت :خطاب شد برای پیامبر صلی هللا علیه وسلم
 همه ،در معنیاما حکم را برساند . پس این خطاب در لفظ خاص است . 

 است.  مسلمانان مراد



 

 

وقتی که زنها را طالق : ها خطاب میکند  هللا تعالی برای همه مسلمان
میدهید ، در آن طهر طالق دهید که همراهشان یکجا نشده اید و به عدت 

 (240توجه خاصي داشته باشید .)

د های خو بودند که زنای لی هللا علیه وسلم صحابه پیامبر ص در زمان
کس را طالق داده وپیامبر صلی هللا علیه وسلم در باره ممنوعیت آن ع

 .  اند نشان نداده یالعمل

 مسلمانان برجواز، اززمان پیامبر صلی هللا علیه وسلم بنابراین: 
وطالق را یکی از  د نمشروعیت طالق ) در وقت ضرورت ( اتفاق دار

اه های حل مشکالت خانوادگی آنهم در شرایطی که همه راه ها قطع ر
 . اثر گذار می دانندگردید وکارساز نه افتاد، 

 ناپسندیده ای دیگری در ورای طالق به وجودی مهم اینست که عنعنه 
که جزئی ترین مشکلی در وجوددارنداز زنانی  ی آمده است که تعداد

 دارند ویا باجزئی ترین مشکلخانواده نروند زندگی زناشوهری در 
 ی ازبالفاصله به دادگاه رفته طالب طالق میشوند. ازسوی دیگر؛ در برخ

،عربستان همانند هند، پاکستان،افغانستان  کشور های عربی وآسیایی
مان دیده شده است که جوانان ز،ایران ،تاجیکستان ،امارات،کویت و... 

ا هبه بهانه ای از بهانه نمایند و اندکی را با زوجه ی خود سپری می
د ؛ درپیونزنان خویش را طالق میدهند وبا دختر دیگری ازدواج میکنند

بی  عجوالنه وسبوعانه تعداد زیادی از بیوه های جوان بااین اقداماتِ 
سرنوشت ودر حالت خاصی بسر می برند واصالً از زندگی زناشوهری  

ور ده، دلسرد ورنجکه منجر به طالق دادن های خالف تعالیم دینی گردی
ورد ماین اقدامات نابخردانه مردان ویا طالق گرفتن های بی  می باشند.

 توسط زنان، خود زمینه ساز فسادگسترده ی اخالقی می شود.
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برخی از زنانی وجود  در مناطق عربی بیشتر مشاهده شده است که 
ی و با اما بعداز جدایی دارند که قبالً همسر یکی از بزرگان بوده اند ؛

واج ازد درآوان جوانی هم باشند نمیتوانند لواجازه ی ازدواج را ندارند و
ز اکلی کنند که اینها نیز از رسوم وعنعنات ناپسندیده ای هستند که به ش

 ه هااشکال هم در سرنوشت زنان تاثیر منفی دارد وهم شیرازه ای خانواد
 فرومی پاشد.

ییر ذیربط هست که برای تغباتوجه به این موارد به علمای دین ومراجع 
 ذهنیت مردم واگاهی از ارزش های دینی ، تالش مستمر نمایند.

 

 چهارمفتارگ
 عروسي در بین دو عیدمزّمت  

عید نکاح یا عروسي جواز در میان عوام مشهور است که در میان دو 
 )عیدما بین عید فطر وعید کالن  ،ر کسي برای عروسي خود گندارد، ا

ام این یک عمل خیلي را تعیین کند ، نزد عون( رمضان وعید قربا
 بوده وآن را به بدفالی تعبیر می نمایند. نادرست

 ی نامبارک وغیراسالمیعلماء هم در باره این مفکوره متأسفانه که 
 خاموش اند . 

 باره نوشته اند: اینعالمه ابن عابدین شامي در

ا بین دو  عید ) قول مختار این است که نکاح وعروسي هیچ کدامش در م
پیامبر صلی هللا علیه وسلم با عائشه رضي  نامزادیمکروه نیست ؛ زیرا 

در ماه  اه شوال شده وباز عروسي شان همدر م ،هللا عنها در ما بین دو
 (241.) است شوال شده
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ولي از  ؛ا در جامعه افغاني استشد که این رسم وعنعنه تنه فکر می
عربي همان وقت هم ی در جامعه شود که  معلوم می ینفتار این عابدگ

 .  ه استوجود داشت

در تمامی دساتیر رسول خدا در مورد زمان ازدواج ، قید زمانی که 
باعث کراهیت وقت باشد به مشاهده نرسیده ودر عین زمان، هر روز، 

که برای بندگان خدااست به استثنای روزهای روزه که  روز خدااست
ترام به این ایام مبارک وبه دلیل اینکه آنهم مشکلی ندارد، صرفاً برای اح

باشند وخستگی باالیشان مستولی میگردد ودر عین  مردم گرسنه می
حال، سنت است تا دراین روز،مستحقین باخوشحالی غذا بخورند وبا 
خوشحالی این روز را تجلیل نمایند، که در روز روزه چنین امکاناتی  

 روزه این مراسم برگزار گردد.وجود ندارد، لذا بهتر است در ایامی غیر 

 پنجمگفتار 

 غصب زنان به نام نکاح آواز اختطاف و

وقبایلی وي دَ مناطق بَ  برخی ازیک نوع غصب زنان به نام نکاح آواز در
وآن اینکه کسي  ومیتوان آنرا اختطاف زنان نامگذاری نمود رواج دارد

صدا  مي آید بر سر زن، زن  یاولیابدون مشوره بابدون رضایت زن و
 میکند که این زن من باشد .                

ار خودسرانه گدر کنار خانه پدر دختر شخص خواستبعضي اوقات  
 میکند.   بااسلحه ای دست داشته  فیر

باتوسل به زور وفشار ویا توسط بعضي اوقات حصه موي دختر را 
ز معنای قطع راه های نکاح او اه که ب؛  قطع میکنداقارب خود دزدانه 

 ران است.   گدی

بدون هیچ های بی مورد ادعابر اساس عرف قبیلوي ومنطقوي همین قدر 
ر شخص گی صحت نکاح خود کافي میدانند ، ابرارا، نوع رضایت 



 

خود مي برد . ا رد وبگی زن را می مذکور خیلي زور داشته باشد ، فوراً 
ت وبااین برخورد غیر انسانی مخالف کندر پدرش دعوی گبعد از آن ا

ر گمال برایش امحلی مقداری از، بر اساس عرف  خودرااعالن نماید
 محسوب میشود .   زورمنداز طرف دامادِ  یت وشرافت، خیلي انسان ندبده

ر زورش کم باشد، موی سفیدان را بخانه پدر دختر روان میکند که گا
تر شما آواز ازدواج حال که قضیه همین قسم شد، فالني شخص بر دخ

واند؛ چون بر ت رفته نمیگر او را به ازدواج گکسي دی اه است؛لذکرد
شود . پس  تو باید  می فتهگزن فالني وعنعنه موجود ،اساس عرف 

 .    وفالني را بنام داماد خود بشناسی یریگموافقه کنی وچیزي مهریه را ب

با ، دخترش  نامأنوس د که بعد از این آوازبیچاره هم میدانشخص این 
بالفاصله إعالم موافقه میکند  !تواند کرده نمی ر ازدواجگکسي دی

همسر آواز دهنده میشود واگر بدون اینکه مراسمی دایر شودودخترش 
دختر هرقدر داد وفریاد بر عدم رضایت خود کند هیچ شنونده ای صدای 

، نه اداره ای مسئولی، نه ریش یاین دختر مظلوم را نمی شنود! نه قانون
 اقارب وی! سفیدی، نه مالی محلی ونه

 ،از جانب اولیای دختر بارها این امر با وجود ابراز رضائیت إجباری
. پس  شده استباعث کشتن پدر دختر ویا شوهر جدید ویا هر دوی شان 

یري از گد که بخاطر جلونویگد وبرای دختر هم مینمجبوًرا توافق میکن
 . نه تو هم باید فالني را قبول کنیفت

خالف اسالم است که  یه ی غیر معقولنعنعیده وناپسنداز رسوم این عمل 
؛ زیرا این قسم نکاح نه در اسالم اصل دارد ، نه در  می باشد وانسانیت
  !ابوجهل قبل ازاسالم ونه در دوران زمامداری جاهلیت 

 م: یکن دالئل حرمت این عمل زیاد است، فقط چند نمونه را ذکر می

است ، در اینجا به نکاح شرعي که باعث دوستي میان دو طرف   -１
زوجین شود . از آثار نکاح شرعي آرامش وسکون  بدل میمُ دشمني 



 

 

َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم ؛ چنانچه هللا تعالی فرموده اند:  است

آَليَاٍت ِلقَْوٍم أَْزَواًجا ِلتَْسُكنُوا ِإلَْيَها َوَجعََل بَْينَُكْم َمَودَّةً َوَرْحَمةً إِنَّ فِي ذَِلَك 

 (21روم: ) - يَتَفَكَُّرونَ 

و یكي از نشانه هاي ) داّل بر قدرت و عظمت ( خدا این است كه ترجمه:
از جنس خودتان همسراني را براي شما آفرید تا در كنار آنان ) در پرتو 
جاذبه و كشش قلبي ( بیارامید ، و در میان شما و ایشان مهر و محبّت 

را شیفته و دلباخته دیگري ساخت ، تا با آرامش و انداخت ) و هر یك 
آسایش ، مایه شكوفائي و پرورش شخصیّت همدیگر شوید ، و پیوند 
زندگي انسانها و تعادل جسماني و روحاني آنها برقرار و محفوظ باشد ( 
. مسلّماً در این ) امور ( نشانه ها و دالئلي ) بر عظمت و قدرت خدا ( 

درباره پدیده هاي جهان و آفریده هاي یزدان (  است براي افرادي كه )
 مي اندیشند .

 یت شرط است ؛ چنانچه قرآن فرمودهئرضا ،از نظر اسالم در نکاح -２
إِذَا َوإِذَا َطلَّْقتُُم الن َِساء فَبَلَْغَن أََجلَُهنَّ فاَلَ تَْعُضلُوُهنَّ أَن يَنِكْحَن أَْزَواَجُهنَّ :  است

ِ َواْليَْوِم بِالْ  تََراَضْواْ بَْینَُهم َمْعُروِف ذَِلَك يُوَعظُ بِِه َمن َكاَن ِمنُكْم يُْؤِمُن بِاَّلل 

ُ يَْعلَُم َوأَنتُْم الَ تَْعلَُمونَ   (232) بقرة :  .اآلِخِر ذَِلُكْم أَْزَكى لَُكْم َوأَْطَهُر َوَّللا 

ترجمه :و هنگامي كه زنان را طالق دادید و مّدت عّده خود را به پایان 
، مانع آنان نشوید كه با شوهران ) سابق یا با كسان دیگري ( رسانیدند 

ازدواج كنند ، اگر در میانشان به طرز پسندیده اي تراضي برقرار گردد 
) و خواسته باشند زندگي خانوادگي آبرومندانه اي به راه اندازند ( ، این 
) احكام حكیمانه همراه با ترغیب و ترهیبي كه گذشت ( همان چیزي 

ه كساني از شما بدان پند داده مي شوند كه به خدا و روز رستاخیز است ك
ایمان دارند . این ) اوامر و نواهي الهي ( براي شما ) از نظر رشد 
عالئق و روابط اجتماعي و تطهیر نفوس از زنگ بدگمانیها و آلودگیهاي 
محیط ( پربركت تر و پاكیزه تر ) از ممانعت زنان از ازدواج با دیگران 

غیره ( است ، و خدا ) مصالح اجتماعي بشري و فوائد نهفته در این و 



 

احكام را ( مي داند و شما ) اسرار این اوامر و نواهي را چنان كه شاید 
 و باید ( نمي دانید .

« ُ « َهااأْلَي ُِم أََحقُّ بِنَْفِسَها ِمْن َوِلي َِها، َواْلبِْكُر تُْستَأْذَُن فِي نَْفِسَها، َوإِذْنَُها ُصَمات
[242]. 

ترجمه: زن بی شوهر در باره خود از ولي خود زیاد حقدار است واز 
ش ازن باکره ) دوشیزه ( در باره نکاحش اجازه خواسته میشود واجازه 

 خاموشي او است.

أَنَّ اْمَرأَةً :   استقاسم نقل کرده  کهآن حدیث هم میکندرا تأیید این مسئله 

فَتْ  َجَها َوِليَُّها َوِهَي َكاِرَهةٌ، فَأَْرَسلَْت إِلَى َشْيَخْيِن ِمْن َولَِد َجْعفٍَر، تََخوَّ ِ  أَْن يَُزو 

عٍ اْبنَْي َجاِريَةَ، قَاالَ: فاَلَ تَْخَشْيَن، فَإِنَّ  ْحَمِن َوُمَجم ِ ِمَن األَْنَصاِر: َعْبِد الرَّ

 [243]. «ذَِلكَ  ملسو هيلع هللا ىلصنَّبِيُّ أَْنَكَحَها أَبُوَها َوِهَي َكاِرَهةٌ، فََردَّ ال»َخْنَساَء بِْنَت ِخذَاٍم 

دواج ش او را به ازا وليکه ترجمه: زن از خاندان جعفر ، از ین ترسید 
د در حالیکه او ناراض است . پس برای دو شیخ از انصار : عب، بدهد 

یرا زالرحمن ومجمع ، پیام روان کرد. آنها در جواب گفتند : نترسید ؛ 
پس  ، حالیکه او ناراض بوددر ؛ خنساء بنت خذام را پدرش به نکاح داد 

 .  علیه وسلم آن نکاح را رد کردپیامبر صلی هللا

 بی حرمتی به حقز نداشته باشد ، پس وقتی که نکاح بدون رضایت جوا
غصب زنان آزادی وحق انتخاب وحق ابراز رضائیت  زنان وباَلخره 

  ونه باشد؟گچه در نقش مال 

                                                             
ي ِِب فِي الن َِكاحِ ِبالنُّْطِق، َو... :صحيح مسلم كتاب النكاح [242]

 .2114بَاُب اْستِئْذَاِن الثَّ

َج و کتاب النکاح .6969[صحيح البخاري كتاب الحيل بَاٌب فِي الن َِكاحِ رقم الحديث : 243] اْبنَتَهُ بَاُب إِذَا َزوَّ

ِ.   َوِهَي َكاِرَهةٌ فَنَِكاُحهُ َمْردُودٌ 



 

 

ه در هیچ منطق، هیچ مکتب باید اذعان داشت که این گونه ازدواج های ک
ً با شریعت وفطرت بشری ناسازگار بوده ،  ومسلکی راه ندارد ، قطعا

وجیبه دینی ، ناپسندیده وعنعنات مبارزه برای برچیدن این نوع عرف 
 وقانونی همه ی مسلمانان است.

 گفتار ششم

 جلوگیری از درمان وتداوی در شفاخانه ها

،دختران وخوهران خودرا ازرفتن مردم عادت دارند که زنان ی ازتعداد

نمایند واین عمل را صبغه ی دینی نیزمی  می منع.کلینیک ها به شفاخانه 

وقوانین موجوده کشور  یدهند ؛ درحالیکه  چنین حکم درشریعت اسالم

 وجود ندارد.

قرآن کریم از شفایابی انسانها بامراجعه به این کالم پاک الهی بحث میکند 

  ؛آنجا که می فرماید:

لُ   إاِلَّ  الظَّاِلِمينَ  يَِزيدُ  َواَل  ِلْلُمْؤِمنِينَ  َوَرْحَمةٌ  ِشفَاءٌ  هُوَ  َما اْلقُْرآنِ  ِمنَ  َونُنَز ِ

  82 –إسرا  - َخَساًرا

 آیاتي ما(  كه وقتي ؟ گرددنمي پیروز و نیرومند چگونه حق)   ترجمه:

 ناداني یهايبیمار از دلها)  بهبودي يمایه كه فرستیممي فرو را قرآن از

 و چشميتنگ و هوس و هوا كثافات از درونها سازيپاك و ، گمراهي و

 و ایمان برداشتن در سبب به)  مؤمنان رحمت و(  تباهي و آزمندي

 ، كافر)  ستمگران بر ولي ، است(  یزدان بركت و پرخیر رهنمودهاي

    . افزایدنمي زیان جز(  طغیان روح داشتن و حق نور با ستیز سبب به

 درجای دیگر می فرماید:



 

  80 –شعراء  – يَْشِفينِ  فَُهوَ  َمِرْضتُ  َوإِذَا

.  دهدمي شفا مرا كه است او شوم بيمار كه هنگامي و ترجمه:   

دقيقاً خداوندی که همه امکانات وتسهيالت مشروع را برای استفاده انسانها 

 سبحانه به خصوص مامسلمانان خلق نموده است شفادهنده است وهللا

 وتعالی دستور ميدهد که خودرا به هالکت نه اندازيد .

ِ  َسبِيلِ  فِي َوأَْنِفقُوا َ  إِنَّ  َوأَْحِسنُوا التَّْهلَُكةِ  إِلَى بِأَْيِديُكمْ  تُْلقُوا َواَل  َّللاَّ  يُِحبُّ  َّللاَّ

  195 –بقره  - اْلُمْحِسنِينَ 

 خود ،(  انفاق ترك با)  و كنيد(  مال بذل و)  انفاق خدا راه در و  ترجمه:

 خداوند همانا، كنيد نيكي و ، نيفكنيد هالكت به خويش دست با را

.  داردمي دوست را نيكوكاران  

توجه به وضعيت اعضای خانواده،به خصوص  درمان وتداوی مريضان 

ولو به هر قيمتی که باشد،بالذات خرچ کردن درراه خدا محسوب می 

ک کنيم که به سبب اين اقدام شود؛هرگاه اين امر الهی را تر

نابخردانه،ممکن است حالِت ووضعيت مريض وخيم ترشود ونظام زندگی 

دردناک وبحرانی ميگردد؛لذا کم توجهی دراين مورد وموارد مشابه، 

 براساس فرمان خداوندی؛ خودرا به هالکت انداختن است.

ی واسباب همينکه تسهيال ت الزم از قبيل شفاخانه، کلينيک ومراکز درمان 

به  چه مرد وچه زن، ووسايل تداوی وجوددارند وما مريضان خودرا

انتقال نمی دهيم واز ادويه برای تداوی استفاده  وکلينيک ها شفاخانه ها

.نميکنيم، آيا به هالکت انداختن به دست خود نيست؟ چنين است  



 

 

َ لَْم یََضعْ  رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  فرمود:   َداًء إاِلَّ َوَضَع لَهُ فَإِنَّ َّللاَّ

حدیث را ترمذی روایت نموده وگفته است  ِشفَاًء، أَْو قَاَل: َدَواًء إاِلَّ َداًء..(

 حدیث صحیح  است. 

درد را  -جل جالله-ترجمه: رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرمود:خدوند
  نه آفریده ؛ مگرهمراه آن تداوی اش رانیز آفریده است.

  یث دانسته میشود:که ازحد یفواید

مریضان خویش را که دمت خود ترغیب دادنه اب -ص -رسول هللا -1
  تداوی نمایند.

  تداوی نمودن ونزد داکتر رفتن جرم نیست. -2

  ثواب است. ، تداوی نمودن مطابق حدیث نبوی -3

جلوگیری از رفتن به کلینیک ها وشفاخانه ها ، خالف امرشریعت اسالم 
زنان  ناپسندیده  علیه زنان است،واین رسم وقوانین نافذه کشور، وخشونت

زیادی را ازحق تداوی وخدمات صحی محروم ساخته وسبب مرگ 
 ومیرآنها گردیده است. 

حقیقت مسئله را به مردم واضح سازند  که دین است یکارعلما بناءً 
را ودختران رسی زنان این رسم جاهالنه مبارزه نمایند وحق دست وبرعلیه

  :تا ؛ اه دین مقدس اسالم بیان نمایندبه خدمات صحی ازنگ

این رسم نامعقول را ازجامعه دورساخته وسبب حیات مادر وطفل 
 معصوم آن گردند.

 بنابراین وبراساس مفاداین آیه قرانی که خداوند می فرماید:

درحالیکه آنعده از مردانی که دررفتن زنان  التَّْهلَُكةِ  إِلَى بِأَْيِديُكمْ  تُْلقُوا َواَل 
شفاخانه ها قیودات شدیدی وضع میکنند و از پیامد نافرجام آن مطلع  به



 

اند ومیدانند که خطرمرگ مریضان را تهدید میکند ،این کارشان نوعی 
از هالک کردن مریض وشریک بودن عمدی شان، در فرجام بد این اقدام 

  باشد . نابخردانه ی شان می

ها وجامعه چنین می هللا متعال در جلوگیری از هالکت وتباهی انسان
 َجِميعًا النَّاسَ  قَتَلَ  فََكأَنََّما اأْلَْرِض  فِي فََسادٍ  أَوْ  نَْفٍس  بِغَْيرِ  نَْفًسا قَتَلَ  َمنْ  :فرماید

  32مائده  – َجِميعًا سَ  النَّا أَْحيَا فََكأَنََّما أَْحيَاَها َوَمنْ 

 ، دبكش زمين در فساد يا ، قتل ارتكاب بدون را انساني هركس ترجمه:

 از را انساني هركس و ، است كشته را انسانها يهمه گوئي كه است چنان

 است كرده زنده را مردم يهمه گوئي كه است چنان ، بخشد رهائي مرگ

 ( . است جامعه اعضاء از عضوي و جمع ينماينده فرد زيرا)   ؛

به عباره دیگر کم توجهی به وضعیت خطرناک مریضان ویاجلوگیری 
مریض ازدست یافتن به خدمات صحی، درواقع قتل نفس  عمدی زنان

بوده وبراساس مفاهیم حاصله از این آیه قران کریم ، قتل یک نفس،قتل 
همه مردم ونوعی از فساد درزمین خدا است. این درحالیست که توجه 
وعنایت خاص به مریضانی که خطر مرگ انهارا تهدید مینماید، تا 

، درحقیقت زنده کردن ونجات دادن همه بادرمان وتداوی شفا یاب شوند
  مردم از خطر مرگ ونابودی محسوب می شود.

( حق دسترسی به خدمات صحی 53-52)درماده افغانستان قانون اساسی 
را به رسمیت شناخته وبه دولت مکلفیت داده است که زمینه خدمات 

(  دولت را مکلف 25صحی رافراهم سازد، وقانون صحت عامه ماده)
که قوانین صحی وزمینه خدمات صحی  ووقایوی را فراهم سازد،  دانسته

وکسانیکه درراه تطبیق قوانین و خدمات صحی ممانعت نمایند موجب 
 .تعقیب عدلی میداند 

کسانی راکه مانع نیزمحو خشونت علیه زنان، فرمان تقنینی(25ماده)
رسی زنان به امورصحی گردند مجرم دانسته،وبرایشان مجازات پیش دست

 .بینی نموده است



 

 

اینها همگی می رسانند که پیروی از عرف وعنعناتی که باعث میشود تا 
زنان مریض ، ازرفتن به شفاخانه ها وکلینیک ها ممانعت شوند وباَلخره 
مظلومانه مرگ آنهارا تهدید نماید ، خالف ارزشها وتعالیم واالی اسالم 

ست تا به مردم آگاهی است. بنابراین؛ بر علمای کرام ومسئولین اجتماع ا
بدهند واز اضرار پیروی ازاین عرف وعنعنه ی ناپسندیده ، معلومات 

  کافی ارائه بدارند وزنان مظلوم راازاین فاجعه ی خطرناک نجات بدهند.

 گفتار هفتم

 اختطاف علنی ) شینگری(

شینگری که میتوان آن را به اختطاف علنی یاد کرد،نوع دسیسه ای 
است که معموالً توسط پسران باالی دختران باترفند  ضداخالقی در جامعه

ووعده های دلربا وفریبنده بدون اینکه اعضای خانواده دختر اطالعی 
 داشته باشند اجرا وبه محل نامعلومی فرار داده میشود.

ظاهراً طوری وانمود می شود که گویا پسر ودختر باهم موافقه دارند تا  
ختر رضائیت ندارند؛ لذا برنامه طوری ازدواج نمایند؛چون پدر ومادر د

سازماندهی میشود که موصوف در برابر یک عمل انجام شده قرار 
 بگیرد وبعداز اطالع مجبور شود این پیوند را بپذیرد.

اینگونه حرکاِت خالف ارزش های اجتماعی توسط جواناِن بی باک  
ی همراه با رضائیت ظاهری دختر اجرا میشود؛دختر به محل نامعلوم

انتقال وبعداز یکی دوروز که خانواده اش درنهایت سرگردانی ونگرانی 
از دخترشان مصروف جستجوی وی میباشند توسط یکی از اقارب پسر 
اطالع داده میشود که دختر شما توسط بچه ی فالنی شینگری شده، 

 امیدواراست وی را به دامادی قبول نموده وازاین پیوند استقبال نماید.

ً در برابر یک عمل انجام شده ویک معلوم است  که خانواده دختر واقعا
اختطاف سازمان یافته قرار میگیرد، به ناچار می پذیرد تا دخترش را 

 بیابد.



 

 حاال چند تصور قابل پیشبینی است.

پدر وپسرانش برای انتقام می برآیند ودر هرکجایی که اختطافگر را  -1
 .به قتل می رسانندبیابند وی را 

دران به دلیل اینکه این دختر است که آبروی وی را برده برخی از پ -2
 است برای کشتن فرزندشان کمر می بندند.

پذیرند مشروط براینکه یکی از دختران خانواده  پیوند را می -3
موصوف برای پدر، پسر ویایکی از اعضای خانواده خسر که آنها 

 دناع ورزموصوف از انتقام گیری امتانتخاب نمایند به بد داده شود تا 
وظاهراً زمینه برای رفت وآمد واستحکام رابطه خویشاوندی مساعد 

 گردد.می 

پذیرند، اماازاینکه دختر شان  پیوند را با گرفتن مهریه گزاف می -4
نامحرم روز های را  مردِ شینگری شده وبدون اجازه پدر همراه با 

، بدون نکاح گذشتانده، در واقع آبرو وعزت پدر را زیرپا نموده است
لذا برای زمینه سازی به هدف انتقام به وساطت ریش سفیدان 
وعلمای محلی موقتاً به ازدواج انها موافقت خودرا ابراز میدارد؛ اما 
منتظر فرصت وزمانی میباشند تا بتوانند به سادگی انتقام خودرا 

 بگیرند.

معموالً این پرونده به حوزه های امنیتی، ریاست امور زنان، حقوق 
ً به دادگاه میرود ومدتها طول می بشر،وسا یر ادارات ذیربط وبعضا

کشد تا این مشکل حل وفصل شود؛ تاآنزمان پول هنگفتی به عنوان 
رشوه به مقامات محلی رد وبدل میشود وسرمایه داماد به باد یغما 
میرود،جنجال وسروصدای عجیبی در میان مردم براه می افتد که 

ه شده وامثالهم ده ها حرف های دختر کاکا فالنی به شینگری برد
 که دختر دار هیچگاه تحمل شنیدن این حرف های دیگرینامعقول 

 کنایه امیز را ندارد.



 

 

این موضوع که معموالً در مناطق مرکزی وشمالی کشور ودر 
مشرقی تحت عنوان آواز نکاح وشبیه به آن مروج است که روابط 

تعالیم اسالمی وحتی خانواده ها را متأثر ساخته است؛ باارزش ها و
 بااخالق اجتماعی نیز همآهنگی ندارد ویقیناً جز بی اعتمادی، ،جنگ،

کشتار،انتقام وبرباد رفتن سرمایه های کالن داماد در راه رشوه 
 وفساد ،پیامد خوبی نداشته و نتیجه ی دیگری را به دنبال ندارد.

درامر دراینگونه ازدواج های اختطافگرانه مقاصدی را که قرانکریم 
ازدواج قانونمند بنام محبت، سکون،آرامش،مؤدت ورحمت گفته است 
نمیتوان جستجوکرد، زیرا ازدواج دزدانه،بدون رضائیت اولیای 
دختر، فریب واضح وآشکار دختر،ترس ونگرانی، بی اعتمادی 
وفراری بودن از ترس انتقام همگی پدیده های اند که بنیاد واساس 

 ید. یک ازدواج را تهدید مینما

 

 پیامد های شینگری:

منجر به فروریختن مناسبات میان دو خانواده، دو قوم وباَلخره  .1
 شود. دو قریه کالن می

به مراجع رسمی وقضا ،باتوجه به شدت وقباحت آن اکثراً قضیه  .2
 شود. محول می

 سهل انگاری محاکم در رسیدگی به این امر، به انتقام جوئی می .3
 .انجامد

ریش سفیدان وبزرگان قوم به ی گسترده  یبا مداخله گاهگاهی  .4
که خود سبِب وقوع یک عنعنه ی نامطلوب  بد دادن می انجامد

 .وزشِت دیگر می شود



 

سرانجام وسرنوشت بد دادن همانست که به سرنوشت هردو  .5
 دختر در دو خانواده می انجامد.

که درمباحث قبلی بیان شد شرایط وارکان ازدواج قانونمند  .6
که خود مشروعیت ویا قانونمندی این نوع ازدواج   رعایت نمی گردد

 .سؤال قرار می دهد موردِ هارا 

شینگری نمودن دختران خالف روحیه اسالم ودر تضاد  :نتیجه

باارزش ها وفرهنگ واالی اسالمی واخالقی بوده ، برای دوری 
جستن از آن وبیداری مردم از اضرار اینگونه رفتار های فریبنده 

ضرورت کلی واز وظایف اهم علمای دینی  وخالف شریعت، یک
تا سطح آگاهی های دینی وحقوقی مردم بلند برده  محسوب می شود

 .شود واز اضرار آن پرده برداشته شود

 


