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تقریظ
دانشمند فاضل کشور
فضیلتآمب محمد قاسم حلیمی وزیر ارشاد ،حج و اوقاف
اسالم دینی است فراگیر که همه ابعاد زندگی انسان را مدنظر داشته و درهمه عرصه ها ،هدایات و ارشاداتی
دارد که در پرتو آن می توان راه بهروزی و موفقیت ها را جستجو منوده و به رسمنزل مقصود رسید.
از آنجا که درعامل برشییت ای سیلال محرب بود که آیا زن از نوا انسیان اسیت و یا خیر؟ روب انسیانی در او
وجود دارد و یا خیر؟ حتی تعدادی از علامی بعضی از ادیان تحریف شده از ای هم پا فرا تر گذاشته ،زن را
فاقد حمل امانت الهی می دانسییتند ،و باور داشییتند که تنها مرد اسییت که به پیدییناه خداوند )جل جالله
مسییلول و جوابنو خواهد بود ،تا آنجا که بعضییی از ای ادیان منحرم مسییللیت اولی اشییتخاه و خحاه را به
گردن زن می انداختند.
در چنی رشایحی که ظلم و ستم ،استخداد و حقارت علیه زن در جامعه برشی حکمفرما بود؛ رهرب و رهنامی
عامل برشیت حرضت محمد مصحفی )صلی الله علیه وسلم مخعوث گردیده و دفاا از جایناه و حقوق زن را
در صییییدر برنامه های خویا قرار داده و اعالن منود که زن در عملکرد خود هامنند مرد در برابر احکام و
فرامی الهی و اخذ پاداش اعامل صالحه یکسان بوده وهیچ گونه تفاوتی ندارد.
ح ِي َي َّنهَ َح َيا ِة طَ ِّي َب ِة
خداوند تخارک وتعالی می فرمایدَ {:م ْ
ن َع ِم َل َصََََا ِا ِحا ِمنْ َر َ ور َ ْو َنْوَه َو َ َو َم ْؤ ِمنٌ َفلَ َن ْ
ج ِزيَنَّ َه ْم َ ْج َر َ ْم ِب َأ ْح َسنِ َما َانَوا يَ ْع َملَونَ }النحل79 :
َواَنَ ْ
طوری که از آ یۀ رشی فۀ فوق ،هامن ند سییییایر آ یات دینر بر می آ ید قرآنکریم زن و مرد را در پیدییی ناه
خداوند)جل جالله و در وصول به مدارج معنوی و پاداش اخروی یکسان دانسته وهرگز اختالم جنسیت و
مسللیت های اجتامعی را دلیل بر تفاوت درکرامت انسانی میان ای دو منی داند ،بلکه هر دو را از ای نظر
کامال در یک سحح قرار می دهد ،لذا آنها را پیهم ذکر کرده است.
ا سالم عزیز زن را بحیث یک عن رص فعال ،آزاد و م سلول قرار داده تا در چوکات ف ضایل و اخالق ا سالمی
به سازندگی وعمران بپردازد و خود بیاموزد و به دینران بیاموزاند وای فرمودۀ پیامرب ) صلی الله علیه و سلم
بر وی منحخق گردد که فرمودند( :واملر ة راعیة فی بیت زوجها و ی مسؤواة عن رعیتها)
اسییالم زنان را نیمی از پیکر جامعه دانسییته و آنان را تکمیل کننده مسییایل روحی و معنوی مردان و متمم و
مکمل یکدینر می داند ،حتی کسیییانی که در طول عمر خود بدون عذر رشعی یکخار ازدواج نکنند از دیدگاه
دی مقدس اسیییالم گنهنار محسیییوو می شیییوند ،زیرا پیامرب گرامی اسیییالم می فرماید ) :ال ر بانیة فی
االسالم .

ای (مجموعه مقاالت پیرامون جایگاه و حقوق زن در اسَََالم) با ارزش که در رابحه به جایناه ،وجایب
وحقوق زنان که به اثر زحامت نویسییندگان ریاسییت تدقیق ومحالعات علوم اسییالمی و ابتکار رییش پرتالش
ای ریاسیت به ااام رسییده قرار اسیت به زیور چا آراسیته شیود در واقو کوشیدیی اسیت مخارک در طریق
روشیییننری جامعه و مخارزه با بی عدالتی های اجتامعی که بدون پایان دادن به آنها رسییییدن به یک زندگی
آرام ،متوازن وسعاداند امکان پذیر نیست.
م درحالی که از رییش محرتم و نوی سندگان فرهیختۀ ریا ست تدقیق و محالعات علوم ا سالمی که همی ده
محالب مهم و مورد نیاز جامعه را تألیف ،تصنیف ،تحقیق ،تدقیق ،تهیه و آمادۀ نرشمی منایند ،اظهارسپاس
منوده ،و از خداوند متعال برای ای دان موفقیت های بی درت و توقیق مزید ا ستدعاه می منایم ،چا و ن رش
ای اثر علمی را یک عمل مفید و در خورستایا و محالعۀ آنرا سودمند می دانم.
مواوی محمد قاسم حلیمی
وزیر ارشاد ،حج واوقاف
شهرنو -کابل
سال 9911

پیشگفتار
ریاست تدقیق و مطااعات علوم اسالمی
الحمد لله رو العاملی و العاقخة للمتقی
و الصالة و السالم علی سیدنا محمد املصحفی صلی الله علیه و سلم و علی آله و أصحابه أجمعی .
کتاو هذا (مجموعه مقاالت پیرامون جایگاه و حقوق زن در اسالم) است که بوسیلۀ نویسندگان ریاست
تدقیق ومحالعات علوم ا سالمی تهیه وترتیب گردیده ا ست ،مخاحث علمی ،سیا سی ،و اجتاما ای ا ست که
حقوق و واجخات زنان را در روشیینایی ارشییادات دی مخی اسییالم مورد بحث و بررسییی قرار داده و بخدییی از
حقوق ومسللیت های آنان را در پرتو آیات متربکه قرآن کریم ،احادیث نخوی رشیف و نظریات فقهای کرام،
مجت هدی ع ظام وعلامی بزرگ مورد تحقیق و مدا قه قرار داده ا ند .و از اام حقوق فردی ،اجتامعی،
اخالقی ،تعلیمی ،اقت صادی ،سیا سی ،آداو معارشت و خانوادگی زنان طور ف رشده ،م ستند و با ارایه دالیل
مقنو توضیح منوده اند.
ای مجموعه رد و دفو ا ست براندی دۀ برخی به ا صحالب رو شنفکرانی که از ا سالم و ماهیت حقوقی ای
نظام کامل وعامل شیمول آگاهی کامل ندارند و از نارسیایی های علمی شیان باالی اسیالم ،تهاجم بی جا و
بی مورد منوده و ناخود آگاه شخهاتی را پیرامون دی فرخنده و انسان ساز اسالم وارد می کنند ،که گویا دی
مقدس اسالم در حصۀ حقوق زنان ظلم کرده و نیمی از پیکر جامعه برشی را ازحقوق شان محروم گردانیده
است.
در حالی که اسییالم عزیز آمده تا در جامعه ای که زنان را از عار و ننگ زنده به گور می کردند و بحیث متاا
تجارتی خرید وفروش می منودند؛ به آنان شخصیت ،حیثیت ،و حرمت بخدید چنانکه معلم جهان برشیت
پیامرب گرامی ا سالم ح رضت محمد م صحفی صلی الله علیه و سلم در آخری لحظات زندگی خود تو صیه
منود که با زنان و زیر دستان تان مهربان باشید و برآنان ظلم و ستم روا نداشته باشید .و برعکش به اندازۀ
مقام و منزلت زن را باال برده ،تا اینکه جنت را زیر پای مادران قرار داده است.
اسیییالم حدود والیت مردان ،رشاین نکاب ،مهریه ،معارشه معروم و تعلیم زنان را با اام زوایای آن بیان
کرده است که مخی شخصیت و کرامت زنان می باشد.
م در حالی که زحمت کدیییی و تالش نویسیییندگان فرهیخته ای ریاسیییت را سیییتودنی می دانم ،از رهربی
وزارت ارشیییاد،حا واوقام و داندیییمندان منسیییوو به ای وزارت جلیله اظهارسیییپاس وامتنان می منایم که
همیدییه در جهت پخا و نرشیی فرهنگ و معارم واالی اسییالم عزیز ،از تربیب و مسییاعدت های معنوی
خویا به ای ریاست دریغ نورزیده اند .وم الله التوفیق
استاد محمدرشیف رباطی درانی
ریس تدقیق ومطااعات علوم اسالمی
شهرنو -کابل
سال 9911
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حقوق زن در اسالم
(ستاره مخبت)
حق یک واژه عربی بوده که درعلوم وفنون مختلف به معانی متفاوت استعمال گردیده
است.واژه حق برعالوه این که اسمی از اسماء الهی است 1،عمدتاً این واژه درلغت به معانی
نقطه مقابل باطل،ثبوت و وجوب ،الیق ،صحیح ،حقیقت ،راست ،وغیره استعمال میگردد.
برای واژه حق ومشتقات آن بیش از  22معنی ذکر گردیده است.

2

3

حق در نزد فقهاء به معنای استحقاق می باشد ،البته این استحقاق (شایسته گی) باید مطابق به
احکام شرع باشد .بناءً حق عبارت ازآنچه می باشد که انسان مستحق آن می شود 4.و یا به
عبارت دیگر حق آنست که با بیان شارع به اثبات رسیده و شارع از آن پشتیبانی کرده باشد.

5

حقوق اساسی زنان
هدف ازحقوق اساسی(عمومی) همان حقوق ضروری زن به عنوان یک انسان است که بینیازی
اش ازین حقوق منحیث شهروند یک جامعه ممکن نیست که به برخی از این حقوق درین
نوشتار پرداخته میشود:
 حق زندگی
اسالم به گونه جدی وقاطع به حق حیات نگاه کرده وبررای دفراع از حیرات انسران هرا از قترل و
ُام َح ِيا
ُسك ُْم إِنَّ اللَّهَ كَاننَ ِِك ْ
کشتار نهی شدید می نماید .اهلل متعال می فرمایدَ {:و ََل تَ ْق ُتلُوا أَنْف َ
1املحیط ،واژه حق
2کشاف اصطالحات الفنون و العلوم ،واژه حق
3املعجم الوسیط ،واژه حق
 4بىرالىني العيني ،محمود بن أحمد بن موسی بن احمد ( 2222م ) البنايه رشح الهدایه ،بیروت :دار الکتب العلمیه ،جلد  6صفحه 372
 .5حقوق و تکالیف زن در اسالم.32 ،
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ف ن ُْصالِ ِه نَانحا َوكَاننَ َذلِاكَ َع َ
ال اللَّا ِه يَ ِسا ا  1نفر
َس ْو َ
َو َمنْ يَ ْف َع ْل َذلِكَ عُدْ َوانن َوظُ ْل ف َ
خویشتن را نکشید زیرا بدون شک اهلل برشما مهربان است .وهرک

هرای

این عمل را از روی تجراوز

و ظلم انجام دهد ،به زودی او را درآتشی وارد خواهیم ساخت و این کار برای خدا آسان بروده
است.
ح ِّق
ْس الَّ ِتي َي َّر َم اللّهُ إَِلَّ ِِنلْ َ
همچنان در آیه  151سوره انعام چنین بیان میداردَ { :وَلَ تَ ْق ُتلُواْ ال َّنف َ
َذلِك ُْم َو َّصنك ُْم ِِ ِه لَ َعلَّك ُْم تَ ْع ِقلُونَ

2

ترجمه :و نفسی را که خدا حرام گردانیده جز به حق مکشید.اینهاست که ( خدا) شمارا به (
انجام دادن) آن سفارش کرده است تا که بیندیشید.
از نظراسالم ،قتل یک انسان قتل تمام جامعه بشری است .قرآن کریم می گوید :این حکم خدا
نه تنها دراسالم بلکه در تمام ادیان الهی ازجمله دین یهود استِ {:منْ َأ ْجلِ َذلِكَ كَ َت ْب َنن َع َل َِ ِني
ِف ْ
اْلَ ْح ِ
ْسائِ َل أَنَّهُ َمنْ َق َت َل نَفْسن ِِ َغ ْ ِ نَف ٍ
نس َج ِم عن َو َمنْ
َسن ٍد ِ
ض َفكَأََّنَّ َن َق َت َل ال َّن َ
ْس أَ ْو ف َ
إِ ْ َ
3
نس َج ِم عن ...
أَ ْي َنهَن َفكَأََّنَّ َن َأ ْي َن ال َّن َ
اسالم قبل ازهرچیز دیگری به حق حیات انسان ها به عنوان حق اساسی آنها ارج میگذارد وبرای
دفاع از آن قیودات معین وسختگیرانه ای را وضع مینماید.
اسالم درمورد قتل نف

4

وسلب حیات به حدی محتاط است که حتی در قتلی کره ناشری از اراده

وقصد قاتل نباشد ،مجازات تعیین کرده است .چنانچه اهلل متعال دربراره قترل غیرر عمرد فرمروده

1سوره النساء ،آیه  22و 32
.2سوره انعام ،آیه .151
 .3سوره مائده ،آیه .32
 .4حقوق و وجایب زن در اسالم ص .152
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حرِي ُر َح َق َبا ٍٍ ُم ْؤ ِم َنا ٍٍ َو ِديَاٍ
استَ { :و َمن كَننَ لِ ُم ْؤ ِمنٍ أَنْ يَ ْق ُت َل ُم ْؤ ِمنن إِ ََّل َخطَأ َو َمنْ َق َت َل ُم ْؤ ِمنن َخطَأ َف َت ْ
ُم َسلَّ َمٍ إِ َ
َل أَ ْهلِ ِه

1

ترجمه :هیچ مومنی مجاز نیست که مومن دیگر را به قتل برساند مگر از روی خطرا و کسری کره
مومنی را از روی خطا به قتل برساند ،باید یک برده مومن را آزاد کند وخون بهایی به کسران او
بپردازد مگر اینکه آنها خون بها را ببخشند.
از آیات فوق الذکر موقف اسالم را در مورد حمایت و دفاع از حق حیات ،را دانستیم .این
حکم همه انسان ها را بدون هیچ قید وشرطی شامل می شود .یعنی به جن

زن ومرد ،پیرو

جوان ،قبیله ،زبان ،موقف اجتماعی و غیره مقید نمی گردد ،بلکه در مورد حق حیات زن در
اسالم یک تاکید بیشتر درین مورد را شاهد می آوریم که درباره زنده به گور کردن دختران
نوزاد که بیرحمانه ترین نوع زیر پا کردن حق حیات درجوامع جاهلی قدیم عربی است و این
ي َذن ٍْب
س ِئل ْ
امر شاهد مدعای ما در دفاع ازحق حیات زنان استَ { .وإِ َذا الْ َم ْو ُءو َد ُة ُ
َت ِِأَ ِّ
َت 2ترجمه :آنگاه که درروز رستاخیز نوزاد زنده به گور شده پرسیده شود که به کدام
ُق ِتل ْ
گناهی کشته شده است؟
همچنان اسالم این عادت عرب جاهلی را که تولد دختر را به فال بد میگرفتند نکوهش نموده و
ِّش َأ َيدُ ه ُْم ِِنْلُنثَى ظَ َّل َو ْج ُههُ
آنرا مردود شمرده است چنانچه اهلل متعال میفرمایدَ { :و ِإ َذا ُِ ِّ َ
ُي ِسكُهُ َع َل هُونٍ َأ ْم يَدُ ُّسهُ
ِّش ِِ ِه أَ ُ ْ
ُم ْس َودًّا َو ُه َو ك َِظ م ﴿ ﴾85يَ َت َوا َحى ِمنَ الْ َق ْو ِم ِمن ُ
سو ِء َمن ُِ ِّ َ
حكُ ُمونَ .
الُّت ِ
سنء َمن َي ْ
ِ
اب أََلَ َ
ِف ُّ َ

 .1سوره نساء،آیه 22
 .2سورهتکویر،آیات 2 - 8
 .3سوره نحل آیه  58و .52
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ترجمه :و چون یکى از آنان را به فرزند دخترىمژده مىدادند از شدّت غم و حسرت
رخسارش سیاه مىشد و مملو از خشم و غضب و غم و اندوه می شد .از قوم و قبیله ( خود ) به
خاطر این مژده بدی که به او داده می شد خویشتن را پنهان می کرد ( و سرگشته و حیران به
خود می 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 بدی که می کردند.
 حق احترام و کرامت انسانی
خداوند متعال فرزندان آدم را تکریم نموده و در این مورد می فرمایدَ } :ولَ َقدْ كَ َّر ْم َنن َِ ِني آ َد َم
نت َوفَضَّ ْل َننه ُْم َع َل كَ ِث ٍ ِّم َّمنْ َخلَ ْق َنن تَف ِ
ح ِر َو َح َز ْق َننهُم ِّمنَ الطَّ ِّ َب ِ
ْض ل{
َْب َوا ْل َب ْ
َو َي َملْ َننه ُْم ِ
ِف ال َ ِّ

1

ترجمه :ما بنی آدم را گرامی داشته ایم ،و آنان را درخشکی ودریا حمل کرده ایم،واز چیزهای
پاکیزه وخوشمزه روزیشان نموده ایم  ،و بربسیاری ازآفریدگان خود کامالً برتریشان داده ایم .
عزت واحترام نسبت به زن وعدم تحقیراو سزاوار تراست؛ وهیچ کردی نباید با همسرش
دشمنی کندو او را ازار دهد،زیرا پیامبر – صلی اهلل علیه وسلم -به نیک رفتاری با زن مسلمان
اس َت ْو ُصوا ِِنل ِّن َسن ِء َخ ْ ا .
سفارش نموده و فرموده استَ { :و ْ

2

ترجمه :در باره ی زنان یکدیگر را به نیکی سفارش کنید.
 حق آزادی فردی
قرآن کریم درارتباط به آزاد نمودن انسان از هرنوع وابستگی به طور جدی پرداخته است:
نس كُونُواْ ِع َبندا ِّ
حك َْم َوال ُّن ُب َّو َة ثُ َّم يَق َ
ّل ِمن دُونِ
ُول لِل َّن ِ
{ َمن كَننَ لِ َب َ ٍ
نب َوالْ ُ
ِّش أَن يُ ْؤتِ َهُ اللّهُ الْ ِك َت َ
سونَ .
اللّ ِه َولَ ِكن كُونُواْ َحَِّننِ ِّ َ
ني ِبِ َن كُن ُت ْم تُ َعلِّ ُمونَ الْ ِك َت َ
نب َوِبِ َن كُن ُت ْم تَدْ ُح ُ

 .2صحیح البخاری ج 7ص  ،26ح .5186
 .3آل عمران .72
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ترجمه :هیچ کسی را نسزد که خدا بدو کتاب و حکمت و نبوّت بخشد،آن گاه او به مردمان
بگوید:به جای خدا  ،بندگان من باشید  .بلکه ( به مردمان این چنین می گوید که ) :با کتابی که
آموخته اید و یاد داده اید و درسی که خوانده اید  ،مردمانی خدائی باشید.
 حق محرمیت و مصؤونیت محیط شخصی
دین مبین اسالم بر محرمیت و حفظ محیط شخصی افراد اذعان نموده و به حیث یک حق
بشری جهت محافظت حریم زندگی افراد ( خواه زن یا مرد) تأکید مینماید:
{يَن َأيُّ َهن الَّ ِذينَ آ َم ُنوا ََل تَدْ ُخلُوا ُِ ُوتن َغ ْ َ ُِ ُوتِك ُْم َي َّتى ت َْس َتأْ ِن ُسوا َوت َُسلِّ ُموا َع َل أَ ْهلِ َهن َذلِك ُْم َخ ْ
لَّك ُْم لَ َعلَّك ُْم تَ َذكَّ ُرونَ ( َ )22فإِن ل َّْم تَجِ دُ وا ِف َهن َأ َيدا ف ََل تَدْ ُخلُوهَن َي َّتى ُي ْؤ َذنَ لَك ُْم َوإِن ِق َل لَك ُُم
ا ْحجِ ُعوا فَن ْحجِ ُعوا ُه َو أَز َ
َْك لَك ُْم َواللَّهُ ِبِ َن تَ ْع َملُونَ َعلِ م .

1

ترجمه :ای مؤمنان ! وارد خانه هائی نشوید که متعلّق به شما نیست  ،مگر بعد از اجازه گرفتن و
سالم کردن بر ساکنان آن  .این کار برای شما بهتر است .امید است شما در مد نظر داشته باشید
 .اگر کسی را در خانه ها نیافتید بدانجاها داخل نشوید تا به شما اجازه داده می شود  .اگر هم به
شما گفتند  :برگردید  ،پ

برگردید .این پاکتر برایتان می باشد  .خدا ب

آگاه از کارهائی

است که می کنید .
وجوب کسب اجازه برای ورود به خانه ها تأکیدی بر حرمت آنهاست.
از مقتضیات حرمت مسکن ،حرام بودن جاسوسی مردم و خانه های آنها برای آگاهی از آنچه
انجام میدهند ،می باشد .اهلل متعال میفرماید:
ض ال َّ
ج َّس ُسوا...
{يَن أَيُّ َهن الَّ ِذينَ آ َم ُنوا ا ْج َت ِن ُبوا َك ِث ا ِّمنَ الظَّنِّ إِنَّ َِ ْع َ
ظنِّ إِثْم َو ََل تَ َ

 .1سوره نور آیه .28 -27
 .2سوره حجرات آیه .12
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ترجمه :ای کسانی که ایمان آورده اید ! از بسیاری از گمانها بپرهیزید  ،که برخی از گمانها
گناه است ،و جاسوسی و پرده دری نکنید.
منظور از نهی از تجس  ،نهی از جستجوی عورت و عیب های مسلمانان و آگاهی از آنچه
پنهان نموده اند و استراق سمع از آنان است.

1

همچنان رسول اکرم –صلی اهلل علیه وسلم -میفرمایند « :إِ َّينك ُْم َوالظَّنَّ َ ،فإِنَّ ال َّ
ب
ظنَّ أَكْ َذ ُ

ح ِد ِ
ح َّس ُسوا»...
ج َّس ُسواَ ،وَلَ تَ َ
يثَ ،وَلَ تَ َ
ال َ

2

ترجمه :از گمان بپرهیزید؛زیرا دروغ ترین سخنان است و ( در کار دیگران ) جستجو و تجس
نکنید.
زن در داشتن حق حرمت مسکن ،همانند مرد است ،حتی او در برابر نا محرم نسبت به خلوت و
برخورداری از مسکن ،سزاوارتر و ورود نامحرم بر وی در تنهایی حرام است.چنانپه رسول

اکرم -صلی اهلل علیه وسلم -میفرمایند«:إِيَّنك ُْم َوالدُّ خ َ
ُول َع َل ال ِّن َسن ِء».
ترجمه :از وارد شدن بر زنان بپرهیزید.

3

خلُ َونَّ َح ُجل ِِن ْم َر َأ ٍة إِ ََّل كَننَ ثَنلِ َث ُه َ الشَّ ْطَننُ ».
همچنان میفرمایندََ « :ل َي ْ

4

ترجمه:خلوت نکند هیچ مردی بازنی به تحقیق سوم هردو یشان شیطان است.
 حق آزادی رأی
منظور از بحث آزادی رأی ،داشتن حق انتخاب در کار های عمومی یا خصوصی ای است که
انسان به آن معتقد است .برابر است که این رأی ،موافق رأی دیگران باشد یا مخالف آنها.
همچنان منظور از آزادی رأی حق اظهار رأی و اعالم آن به دیگران است5.

 .1تفسیر ابن کثیر ج 7ص. 354
 .2صحیح بخاری ج  7ث  ، 17ح .5143
 .3سنن ترمذی ج 3ص  ،466ح .1171
 .4املستدرک علی الصحیحین ج  1ص  ، 127ح .387
 .5حقوق و تکالیف زن در اسالم ص .134

|7

از نظر اسالم آزادی رأی حق هر مسلمانی است ،برابر است که مرد باشد و یا زن  .در ذیل
برخی از رویداد های را متذکر میشویم که آزادی رأی برای زن را ثابت میکند.
 در تفسیر قرطبی در مورد داستان خولة بنت ثعلبة آمده است که اوس بن صامت به
همسرش خوله دختر ثعلبه گفت :أنت علیّ کظهر أمی .و این ظهار نامیده میشود و در زمان
جاهلیت طالق به شمار می آمد .خوله نزد پیامبر – صلی اهلل علیه وسلم -رفت و حکم این مسأله
را از ایشان پرسید .پیامبر – صلی اهلل علیه وسلم -فرمود :تو بر اوحرام شده ای .خوله گفت :به
خدا سوگند او واژه ای طالق را به زبان نیاورد .و در ادامه گفت :به اهلل از تنگ دستی و فقر و
تنهایی و وحشت جدایی از همسر و پسر عمویم در حالیکه برای او بچه به دنیا آورده ام،
شکایت می نمایم .پیامبر – صلی اهلل علیه وسلم -فرمود :تو بر او حرام شده ای .و خوله پی در
پی به پیامبر مراجعه مینمود و پیامبر – صلی اهلل علیه وسلم -همان پاسخ را به او می داد تا اینکه
این آیه بر او – صلی اهلل علیه وسلم -نازل شد:

1

ِك إِ َ
ِف َز ْوجِ َهن َوتَشْ َت ِ
حن ُو َح ُك َ إِنَّ اللَّهَ
َل اللَّ ِه َواللَّهُ يَ ْس َم ُع تَ َ
جن ِد ُلكَ ِ
س ِم َع اللَّهُ َق ْو َل الَّ ِتي تُ َ
{ َقدْ َ
س ِم ع َِ ِص
َ

.

2

ترجمه  :اهلل گفتار آن زنی را شنید که درباره شوهرش با تو بحث و مجادله می کند و به خدا
شکایت می برد  .خدا قطعاً گفتگوی شما دو نفر را می شنود  ،چرا که خدا شنوا و بینا است .
از این داستان روشن می شود که خوله از پیامبر – صلی اهلل علیه وسلم -در باره واژه ظهار
پرسش نمود و بار ها به پیامبر – صلی اهلل علیه وسلم -در باره حکم آن مراجعه می نمود تا این
آیات که نشانگر حکم ظهار استند ،نازل شد و این آیات روشن نمود که اهلل متعال گفتگوی او
را با پیامبر – صلی اهلل علیه وسلم -شنیده است ،بی آنکه آنرا انکار نماید و این روی داد نشانه
 .1تفسیر قرطبی ج  17ص .272
 .2سوره مجادله آیه . 1
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ای قاطع و آشکار برای حق زن در بیان رأی و نظرش در دفاع از چیزی است که به او مربوط
می شود و بدان معتقد است تا حکم شرعی آن روشن گردد.

1

 نسایی از عایشه – رضی اهلل عنها – روایت نموده که دختری نزد او آمد و گفت :پدرم مرا
به پسر برادرش شوهر داده تا بدهی اندکی که به او دارد از این طریق ادانماید و من از این کار
پدرم متنفرم .عایشه – رضی اهلل عنها -گفت :بنشین تا پیامبر – صلی اهلل علیه و سلم -بیاید .پیامبر
– صلی اهلل علیه و سلم – آمد و عایشه – رضی اهلل عنها – ماجرا را برایش نقل کرد.پیامبر –
صلی اهلل علیه وسلم -کسی را به دنبال پدرش فرستاد و تصمیم نهایی را به عهده ی دختر
گذاشت .دختر گفت :یا رسول اهلل – صلی اهلل علیه وسلم -آنچه پدرم انجام داده پذیرفته ام تنها
می خواستم بدانم که زنان نیز در این زمینه حقی دارند.

2

 خالصه ای داستان بریرة که بخاری آن را روایت نموده چنین است:
عایشه بریرة را – که کنیزی بود -خرید و آزادش کرد .همسرش که مغیث نام داشت برده ای
سیاه پوست بود .بنابر این بریره زمانی که آزاد گردید ،حق انتخاب داشت که همچنان به
زندگی با شوهرش ادامه دهد در حالی که شوهرش برده و او آزاد بود و اگر می خواست ،می
توانست در خواست جدایی نماید .بریره جدایی را انتخاب نمود؛ زیرا از همسرش خوشش نمی
آمد و رغبتی برای ادامه زندگی با او را نداشت .مغیث از این کار ناراحت شده و گریه کرد.
بخاری این داستان را از ابن عباس روایت کرده است که :شوهر بریره برده ای به نام مغیث بود،
من او را می دیدم که به دنبال بریره روان بود و میگریست و اشک بر ریش او جاری می شد.
پیغمبر – صلی اهلل علیه و سلم -به عباس فرمود :آیا از عشق مغیث به بریره و نفرت بریره به
مغیث تعجب نمی کنی؟ پیغمبر – صلی اهلل علیه وسلم -به بریره گفت :کاش به او رچوع می
 .1حقوق و تکالیف زن در اسالم ص .141
 .2سنن نسائی ج ،6ص .86
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کردی .بریره گفت :یا رسول اهلل آیا به من امر می نمایی؟ پیامبر – صلی اهلل علیه وسلم -فرمود:
نه .من تنها وساطت می کنم .بریره گفت  :من به او نیاز ندارم.

1

از این حدیث روشن می شود که بریره رأیش را به جدایی از همسرش اظهار نمود و پیامبر –
صلی اهلل علیه وسلم -او انکار ننموده و به ادامه ی زندگی با مغیث دستور نداده است.
و ازین قبیل نمونه های زیادی وجود دارد که بیانگر آزادی زن در اظهار رأی و نظرش است.
 حق تحصیل علم
اسالم دینی است که نخستین پیامش را با دعوت به علم و آمروزش علرم آغراز کررده اسرت .اهلل

اْلن َْسننَ ِمنْ َعل ٍَق ا ْق َرأْ َو َحُِّكَ ْ
ِنس ِم َحِِّكَ الَّ ِذي َخل ََق َخل ََق ْ ِ
اْلَكْا َر ُم الَّا ِذي
متعال می فرماید{ :ا ْق َرأْ ِ ْ

َعل ََّم ِِنلْ َقل َِم َعل ََّم ْ ِ
اْلن َْسننَ َمن ل َْم يَ ْعل َْم .
ترجمه :بخوان به نام پروردگارت که ،انسان را از خرون بسرته آفریرد .بخروان کره پروردگرارت
2

کریمترین است .ذاتی است که آموختاند با قلم ،آموزانیرد انسران را آنچره را کره (انسران) نمری
دانست.
درین آیه کریمه که از اولین آیات نازل شده شمرده می شود به آموزش انسران تصرریح شرده و
درآن نه مرد تخصیص یافته نه زن؛ بلکه شامل هردو جن

می گردد.

َب الْ ِعل ِْم َفرِيضَ ٍ َع َل ك ُِّل
همچنان پیامبر اکرم -صلی اهلل علیه وسلم -می فرمایند « :طَل ُ
ُم ْسلِ ٍم»3
ترجمه :طلب علم باالی هر مسلمان فرض است.
درکلمه مسلم مرد وزن هردو شامل است؛ زیرا اکثراً در نصوص اسالمی خطاب به ضمیر مذکر
بوده ،اما به اتفاق علما ومفسرین اسالم در این گونه خطاب ها زن ها نیز شامل هستند.
 .1صحیح البخاری ج ،7ص .48
 2سورهعلق،آیات . 5 – 1
 .3سنن ابن ماجه ج  ،1ص .151
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همچنان رسول اکرم – صلی اهلل علیه وسلم –برای تعلیم زنان روز مشخصی را اختصاص داده
بودند چنانچه از ابو سعید خدری روایت است که زنان به رسول اکرم – صلی اهلل علیه وسلم –
گفتند :مردان در استفاده از محضر شما بر ما پیشی جسته اند ،پ

خود روزی را به ما اختصاص

ده .رسول اکرم – صلی اهلل علیه وسلم – چنین کرد و روز مشخصی را در هفته برای مالقات با
آنان تعیین کرد که در آن روز به تعلیم زنان می پرداخت.

1

اما آزادی آموزش زنان بعضی ضوابط و قیوداتی دارد و آن اینست:

2

 رعایت تمام احکام شرعیت.
 پوشیدن لباس مناسبِ شرعی.
 خروج ازخانه با اجازه شوهریا پدرباشد.
حق کار
کار کردن حق هر انسان است و شرع این حق را به او داده و بر انجام آن تشویق نموده است.
خداوند – جل جالله – میفرمایدَ { :فإِ َذا ق ِ
ُض َ ِ
ض َواِْ َتغُوا ِمن فَضْ لِ
ِف ْ
اْلَ ْح ِ
ِّشوا ِ
ت َّ
الص َل ُة فَنن َت ِ ُ
حونَ
اللَّ ِه َوا ْذكُ ُروا اللَّهَ كَ ِث ا لَّ َعلَّك ُْم تُ ْف ِل ُ

3

ترجمه :آنگاه که نماز خوانده شد ،در زمین پراکنده گردید و به دنبال رزق و روزی خدا بروید
و خدا را ( با دل و زبان ) بسیار یاد کنید  ،تا این که رستگار شوید .
کار زن برای کسب روزی مباح است؛ اما این مباح نباید برای واجبات او مزاحمت کند؛ کار
واجب از کار مباح مقدم تر و مؤکد تر است.
منع زن از کار در بیرون خانه اصل است .زن هنگام ضرورت میتواند بیرون از خانه کار کند.
 .1صحیح البخاری ج 1ص  / 32ح .121
 .2حقوق و تکالیف زن در اسالم ص .228
 .3سوره جمعه آیه .12

1
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عالی ترین کار زن و بزرك ترین عمل وی بی گمان تربیت نسل های بهتر است که اهلل از نظر
جسمی زن را برای آفریده و آمادگی جسمی و روحی را برای این کار به وی بخشیده است و
نباید هیچ کار و شغلی او را از این رسالت و نقش بزرك باز دارد ،خواه مادی یا معنوی یا
هرچیزی که باشد.
کار کردن زن در حد ذات خود جایز است و گاهی مطلوب و پسندیده و گاهی ممگن است بر
حسب شرایط و احوال واجب شوداگر بدان نیاز داشته باشد .مانند بیوه زن یا زن مطلقه ای که
هیچ منبع درآمد برای زندگی نداردو در عین حال توانایی کار کردن را نیز دارد و کار کردن
او را از ذلت و منت گدایی نجات میدهد .گاهی پیش می آید که خود خانواده نیاز مند
کارکر دن زن می باشد مانند همکاری با شوهر برای تربیت فرزندان ،یا برای کمک به برادر
کوچکش ،یا برای مساعدت به پدر پیرش  ،چنانچه در داستان موسی -علیه السالم – در قرآن
کریم آمده است که دو دختر شعیب – علیه السالم – در چراگاه و آب دادن گوسفندان به پدر
شان کمک میکردند:

2

نس َي ْسقُونَ
آیات قرآن این موضوع را بیان میداردَ { :و َل َّ َو َح َد َمنء َمدْ َينَ َو َجدَ َعلَ ْ ِه أُ َّمٍ ِّمنَ ال َّن ِ
َني تَ ُذودَانِ ق َ
َنل َمن َخطْ ُب ُك َ قَنلَ َتن ََل ن َْس ِقي َي َّتى يُ ْص ِد َح ال ِّر َعنء َوأَُِونَن
َو َو َجدَ ِمن دُو ِنه ُِم ا ْم َرأت ْ ِ
شَ ْخ كَ ِب

.

3

ترجمه :و هنگامی که به ( چاه ) آب مدین رسید  ،مردمان زیادی را دید که بر آن گرد آمده
اند و چهارپایان خود را سیراب می کنند  ،و آن طرف تر دو زنی را دید که گوسفندان خویش
را می پایند ( و نمی گذارند به چاه نزدیک شوند و با دیگر گوسفندان بیامیزند )  .گفت  :شما
دو نفر چه ک ار می کنید ؟ ( چرا گوسفندان خود را دورادور نگاه داشته اید و آبشان نمی
 .1حقوق و تکالیف زن در اسالم ص .223
 .2زن در اسالم و شبهاتی پیرامون آن ص .288
 .3سوره قصص آیه .23
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دهید؟) .گفتند:پدرما پیرمرد کهنسالی است و ما گوسفندانمان را آب نمی دهیم تا
چوپانان(همگی ،گوسفندان خود را ) بر می گردانند ( و چاه آب خلوت می شود ) .
همچنان اسماء بنت ابی بکر مشهور به ذات نطاقین بنابر ضرورت خانواده کار میکرد ،چنانچه در
حفظ و نگهداری اسپ شوهرش زبیر بن العوام مساعدت و کمک میکرد و خسته خرما را برای
آن میکوبید و آنرا برسرمی نهاد واز باغ خود که مسافت زیادی از مدینه داشت به منزل می
آورد.
گاهی جامعه به کار کردن زن ضرورت دارد مانند طبابت برای زنان و پرستاری آنان و تربیت
معلم وتعلیم دختران و از این قبیل کار ها که به زنان اختصاص دارد و سزاوار است که زنان با
زنان کار کنند نه با مرد بیگانه و نا محرم.
اما گاهی ضرورت ایجاب میکند که زنان با مردان بیگانه کار کنند ولی نباید از حد ضرورت
تجاوز کند و به صورت یک قاعده و عادت همیشگی درآید.
پ

اسالم کار کردن زن را حرام نکرده است؛ بلکه اسالم تنها کار کردن زن را واجب و فرض

و اجباری ننموده و او را به کار کردن ملزم نکرده است.

1

حقوق اختصاصی زن
حق مهر:
مهر یکی از وجایب شوهر در قبال زوجه است .رکن و یا شرط ازدواج نبوده و عبارت از مالی
است که زن بر اساس عقد نکاح و یا جماع در نکاح فاسد و شبهه مستحق آن میگردد و شوهر
باید آنرا بپردازد.
قرآن کریم رسوم جاهلیت را درباره مهر منسوخ کرد و آن را به حالت اولی وطبیعی آن
برگردانید.
در جاهلیت،پدران و مادران مهر را به عنوان حق الزحمه و«شیر بها»حق خودمی دانستند.

 .1زن در اسالم و شبهاتی پیرامون آن ص .282
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حوهُنَّ ِِإِ ْذنِ أَ ْهلِهِنَّ َوآتُوهُنَّ ُأ ُجو َحهُنَّ
دلیل وجوب مهر این فرموده اهلل متعال است( :فَنن ِك ُ

ِِنلْ َم ْع ُر ِ
وف)

1

مهر باید مال متقوم ،معلوم و قابل تقسیم باشد.
اسباب وجوب آن عقد نکاح صحیح بوده واسباب تأکید مهرانجام دادن عمل زناشوئی،مرگ
یکی از زوجین در مهر مسمی و خلوت صحیحه با زن میباشد.
اسباب سقوط مهرعبارت از جدایی قبل از جماع در نکاح فاسد ،ابراء از تمام مهر  ،خلع و
بخشش است.
حق نفقه :
نفقه عبارت از طعام ،لباس و مسکن است که شوهر برای همسر مهیا میسازد.
دلیل وجوب نفقه قرارذیل است

س َع ٍٍ ِّمن َس َع ِت ِه َو َمن ُق ِد َح َعلَ ْ ِه ِح ْز ُقهُ َفلْ ُن ِف ْق ِم َّ آتَن ُه اللَّهُ )
الف :اهلل متعال فرموده(:لِ ُن ِف ْق ُذو َ
ترجمه:آنانی که دارنده(ثروتمند)هستند باید از دارایی خود انفاق کنند،وکسی که تنگدست
است،پ

بایداز آنچه که اهلل به او داده انفاق کند.

2

ب:امام بخاری و امام مسلم از عایشه رضی اهلل عنها روایت نموده اندکه:هند همسر ابو سفیان به
حضور رسول اهلل آمده و گفت :یا رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم،ابوسفیان آدم خسی

است

مصرف من و اوالدم را نمی دهد،من مجبور هستم گاهی مخفیانه چیزی از پول او بردارم.پیامبر
صلی اهلل علیه وسلم فرمود(:خذی ما یکفیک وولدك با المعروف)1
ترجمه«:به اندازه احتیاج خودوفرزندت برادر!»
سبب وجوب نفقه عبارت از نکاح صحیح است و شرط وجوب نفقه برداشته شدن موانع جماع
از بین زن و شوهر است.
-1بخاری کتاب النفقات:شماره حدیث 536

 .1سوره نساء آیه 25
 .2سوره طالق آیه 7
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جایگاه زنان در برخی از جوامع معروف قبل ازاسالم
(ستاره مخبت)
زنان در طول قرون و اعصار متمادى ،رنج ها وستمهاى فراوانى ديدهاند كه حقيقتاً سنگين و
دردآوربوده است.اين ستمها دراغلب موارد ازسوى قانونگذاران برآنها تحميل شده است كه
با تكيه برعقل ودانش بشرى وبدون الهام از مكتب وحى الهى ،به وضع قوانين پرداختند و
درنتيجه،چنان ظلمها را درحقّ زنان مرتكب شدند كه هنوزهم با شنيدن آن،عرق شرم بر
پيشانى انسان نقش مىبندد.
در ذيل نگاه مختصری می اندازيم به وضعيت زنان در برخی از جوامع معروف قبل از اسالم:
مطلب اول :وضعیت زن در یونان قدیم:
در جامعه يونان زن در وضعيت بسيار بدی قرار داشت حتی فالسفه هم به عنوان موجود شرير
مينگريستند.
در يونان قديم چون هدف از ازدواج ادامه نسل توسط پسربود،به دورانداختن زنی كه فرزند
پسر به دنيا نمی آورد ،امری معمول بوده ،به زن به عنوان شريک زنده گی و مادر اوالد ها
ديده نمی شد .وچون معتقد بودند كه زن دارای روح انسانی مستقل نيست،ازين خاطر بعد از
مرگ شوهرش نبايد زنده بماند .بنابرين زن های شوهرمرده را يكجا با جسد شوهر شان از بين
می بردند1.
اهانت به زنان به حدی بود كه هرخانمی فرزند به دنيا نمی آورد ،شوهربدون هيچ مانعی حاكم
آزادانه حق طالق او بوده ودر مورد طالق همسرش صالحيت عام وتام داشت .درمقابل ،اگر
مرد عقيم يا زشت خوی وبد رفتارميبود زنش حق مطالبه طالق وجدايی را نداشت .شوهر
 .1املرأة بین اإلسالم و الحضارة الغربیة ،قاهره ،دارالصحوة ،ص 22
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درحالت عقامت،حق داشت كه از يک فرد خويشاوندانش برای باردار شدن همسرش كمک
بگيرد ولی طفل به نام او باشد،خانم مكلف بود اين تصميم او را عملی كند1.
برعالوه درجامعه يونان باستان،زن را موجودی زاده شيطان وپليد می پنداشتند.در برخی داستان
های تاريخ شان نقل شده كه قفلی را بردهن زنان می نهادند تا بدون اجازه مالكش سخن
نگويد .وكسی كه كليد نزدش می بود هرگاه كه می خواست ،قفل را از دهن او باز می كرد و
سخن می گفت .از سقراط روايت شده كه گفته است «:وجود زن بزرگترين منشأ مشكالت
است .زن مانند درخت زهرآلوديست كه ظاهرش زيباست؛ اما وقتی گنجشكان از آن بخورند
بی درنگ می ميرند»2
مطلب دوم :وضعیت زن در مدنیت بین النهرین
مردان از نگاه سومری ها درهمه احوال سرور وصاحب جميع حقوق،امتيازات و سيطره
نامحدود بود3.
چنانچه شوهرحق داشت كه دربعضی حاالت خانم خود را بكشد يا او را برای ادای قرض به
حيث كنيز به فروش رساند؛ زيرا درفلسفه ونظام حقوقی اجتماع ايشان زن ازجمله امالک مرد
بود.زن مانند حيوانات ملكيت مرد شمرده می شد.
مردی كه می خواست خانمش را طالق دهد می توانست او را دردريا بيفگند،اگر نمی
خواست كه او را بكشد،حق داشت كه لباس هايش را از تنش بكشد و او را برهنه نمايداز خانه
بيرون كند،با اين كار به همه اعالن نمايد كه اين زن ديگر يک موجود بی اهميتی است كه
استفاده از آن برای هر كسی مانعی ندارد.

.1هامن مرجع
 .2سیاسیات ارسطوص 73
 .7حقوق املرأة فی االسالم ص 13
4هامن مرجع

4
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حكم اخالقی درمورد مردان با حكم اخالقی درمورد زنان با هم فرق داشت.مثال :مجازات زنا
برای مردان می توانست به ساده گی مورد عفو قرار گيرد .اما جزای زنا برای زن اعدام بود.
يكی از رسوم و قوانين آنان اين بود كه هردختری قبل از ازدواج ،بايد بكارتش توسط يک
شخص ديگرغيرازشوهر آينده اش زايل می شد .اين قانون برهمه زنان بايد يكسان تطبيق می
شد .اين رفتار نا روا و ظالمانه برزنان هيچ عيب وعاری شمرده نمی شد.

1

مطلب سوم :وضعیت زن درهند باستان:
هندی ها زن را روح گنهكارمی پنداشتند كه زاده می شد و ظهور می كرد ،و او را دروازه
اصلی جهنم ميخواندند.
زن را درآفرينش نخستين ازآغاز والدت متفاوت با مرد می دانستند .افسانه های هندی درين
باره می گويد" «:تواشتری" خدای آفرينش ،چون درآغاز خواست كه زن را بيافريند متوجه
شد كه موادی زن را از آن بسازد باقی نمانده وهمه آنها در ساختن مردها تمام شده ونزدش
چيزی باقی نمانده است ،پس خورده وريزه های گِلی را كه از مردان باقی مانده بود ،جمع
كرده از آن زن را آفريد2».
همچنان دركتب آنان آمده است «:آنگاه كه مانا زنان را آفريد درسرشت ايشان محبت
بستر،تخت،زينت وآرايش،شهوت ودوری ازشرف و رفتار نيكو را گذاشت .پس زنان مانند
وجود شان نجس اند.اين قاعده ثابت است كه طبيعت زن فريب دادن مرد دراين جهان
است،ازهمين سبب حكما با زنان مصاحبت نمی كنند ...زن طبيعتا سزاواراستقالل نيست3».
زنی را كه شوهرش می مرد ،او را زنده با او يكجا می سوزانيدند.
در اكثر مذاهب هندی زن مكلف به اجرای هيچ عبادت و رسوم دينی نيست؛زيرا ازنظرايشان
يگانه سعادت زن رضايت شوهراوست.
1قصة الحضارة  ،ص 77 – 72
2

د .اسعد الحمرانی ،املرأة فی التاریخ والرشیعة ،بیروت :دارالنقاش ،ص 22

7

الحضارات السامیة القدیمةص 88 – 89
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حقوق شوهر برخانم بامرگ او پايان نيافته بعد ازمرگ نيز ادامه می يابد،طوری كه درشريعت
هندی آمده است:
زنی كه شوهرش می ميرد ،برای تقرب به شوهرش ،بعد ازوفات وی ازآنچه كه درزنده گی
اش خوش داشت ياخوش نداشت غافل نباشدوخواست اورا چنان رعايت نمايد كه درزمان
زنده گانی اش می كرد.
به مذهب آنانی كه معتقد به سوختاندن جسد بيوه با مرگ شوهرش نيستند .زن پس از مرگ
شوهرش خدمت گل ها و درختان را كند .وی نبايد نام هيچ مردی را پس ازشوهرش بر زبان
بياورد.
دربرخی قبايل هندی كوهستانی،انواع ديگری ازبرده گی زن به اسم زن معمول است.
مثال:وقتی برادر بزرگ با زنی ازدواج می كند ،آن زن همسرهمه برادران وی می شود و
فرزندی هم كه به دنيا می آورد متعلق به همه برادران است يا چند برادربا گروهی از زنان
ازدواج می كنند كه اين زن مشترک در ميان همه برادران است.

1

مطلب چهارم :وضعیت زن در یهودیت
قوم يهود زن را هيچ و پوچ می شمرد.يهوديان هميشه در دعای روزمره خود می گفتند":
تبارک اهلل خالق و سلطان كه مرا زن نيافريدی" و از جمله مثل های رايج شان نسبت به زن اين
بود كه " اگرديدی خری از زينه باال رفت زن هم عقل پيدا می كند2".
عبرانی ها ازحيث تحقير و پايمال كردن حقوق زنان وتصرف مهريه واموال آنان ازجانب
مرد،با ملت های ديگر تفاوتی نداشتند وشريعت يهود به مرد فقير و تنگ دست مباح ميدانست
كه دخترخويش را همچون برده وكنيز بفروشد تا مشكالت مالی خود را حل نمايد.
يكی ازاحباريهود درباره قضاء می گويد ":شهادت يک صد زن برابراست با شهادت يک
مرد".
 .1قصة الحضارة ج 7ص .191 – 138
 .2تفاوت هاي حقوقي زن و مرد ,ص .41
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تورات برمرد حرام كرده است كه كسی با زن مطلقه خودش،درصورتی كه بامرد ديگری پس
از طالق ازدواج كرده باشد،مجددا ازدواج كند.
اگر شوهر زنی بميرد و بچه ای نداشته باشد،بر برادر ميت الزم است كه با بيوه برادرش
ازدواج كند و هرگاه پس از ازدواج كودكی بدنيا آوردند بايد آن كودک به نام شخص مرده
نامگذاری و به وی نسبت داده شود.نه به شوهر جديد كه برادر مرده است،اگر برادر ميت
حاضر به ازدواج با بيوه برادرش نباشد ،بيوه حق دارد كه به شيوخ اسرائيل شكايت كند،تا او را
برای ازدواج با آن بيوه تحت فشار قرار دهند واگر بازهم با اسرار حاضر به اين كارنباشد،بيوه
كفش از پای او درمی آورد و به روی او تف می اندازد1.
درتورات تحريف شده آمده است«:زن تلخترازمرگ است ».نيزمىگويد«:مردى كه نزد خدا
صالح و شايسته باشد كسى است كه زن نداشته باشد ...ميانِ هزارمرد،يک مرد شايسته پيدا
مىشود؛ ولى ميان تمام زنان عالم ،يک زن صالح يافت نمىشود».
نمونه های ديگری ازاين تحريفات در تورات كه در مورد زنان نيز است ،مانند:
زن منشأ شر و اساس همه لغزش ها:
ميراث نبردن دختر درحالت وجود برادر:
تعدد زوجات بدون حد و حصر
انجام ندادن شعاير دينی توسط زن 2.
مطلب پنجم  :زن در ایران باستان
ظاهرا شاخص ترين و بارزترين دوره ايران باستان كه تمدن ايرانى در آن به حدّ بااليى از
درجه رشد و شكوفايى خود رسيده بود،دوره ساسانى است.لذا مابراى بررسى جايگاه زن

درايران باستان ،به جستجوى اين دوره از تاريخ ايران مىپردازيم.

 .1جامل محمد فقي رسول ,زن در اندیشه اسالمی  ,صص 79-73
 2د .ابراهیم عبدالهادی احمدالنجار ،حقوق املرأة فی الرشیعة االسالمیة ،اردن ،عامن :دارالثقافة للنرش والتوزیع ،سال 1882م ،ص 21
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در امپراطورى ساسانى ،بنابر قولى كه از قديم بوده است ،زن شخصيّت حقوقى نداشت ,يعنى
به عنوان يک شخص كه دارى حق وحقوقى باشد محسوب نمىشد،بلكه به عنوان يک شىء
فرض مىشد .به بيان واضحتر،در آن دوره زن فقط چيزى به شمار مىرفت كه مىتوانست از
آنِ كسى يا حق كسى باشد،نه به عنوان شخصى كه خود ،صاحب حقّ باشد وحقوقى داشته
باشد .وى ازهر لحاظ تحت سرپرستى وقيموميت رئيس خانواده كه"كتک ختاى" (كد
خداى) ناميده مىشد ،قرارداشت .اين رئيس خانواده ممكن بود هركسى باشد :پد يا شوهر و
در صورت مرگ آنان ،جانشين ايشان .اختيارات رئيس خانواده نيز به ندرت محدود مىشد و
تمام هدايايى كه گاه به زن يا كودک داده مىشد،يا آنچه كه آنها با كار و تالش از راههاى
ديگر حاصل مىآوردند ،همه متعلّق به او بود.
اين نظام خانوادهاى بود كه اجتماع ايران دوره ساسانيان را مىساخت .در اينچنين اجتماعى،
مردا ن در تعدد همسر ،هيچ محدوديتى ازنظرحقوقى نداشتند وهرقدركه مىخواستند
ومىتوانستند همسر اختيارمىكردند.روشن بودكه مردانِ عادى ومعمولى ناچار بودند با يک
زن گذاره كنند ،چون توان ماليشان اجازه بيشتر از اين را به آنها نمىداد ،ولى
درمقابل،اشراف وثروتمندان به جهت توان اقتصادى بااليشان مىتوانستند به اندازه يک دوره
تسبيح ،زن در حرم سراى خود داشته باشند.
تاريخ نگاران ،انواع زناشويى رايج در اين دوره را بر سه قسم تقسيم كردهاند :پادشازن و
چكرزن ,ازدواج استقراضى و ازدواج با محارم.
الف :پادشاه زن و چكر زن
اين ازدواج مختص به طبقه اشراف و ثروتمندان بود و بدين معنا بود كه در خانههاى اشرافى،
دوطبقه از زنان شوهردار وجود داشت :يكی .زنانى كه مقام اوّل را داشتند و "پادشازن"
خوانده مىشدند،دوم زنانى كه با وجود داشتن شوهر واحد با «پادشازن» ،در جايگاهى پايينتر
از او بودند و «چكرزن» ناميده مىشدند« .پادشازن» از لحاظ نسب و مقام خانوادگى ،هم طبقه
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همسرخود بود و كدبانوى منزل به شمار مىرفت ،امّا در امور مالى وحقوقى دخالتى نداشت،
چون طبق قانون ،امور مالى وحقوقى فقط برعهده مردبود.

1

ب :ازدواج استقراضى
اين قسم از ازدواج را ازدواج"عاريتى" هم مىگفتند و به معناى ازدواج موقّت با زنى بود كه
شوهر ديگرى هم دارد.در اين پيمان زناشويى ،مرد مىتوانست زن اصلى خود را به مرد
ديگرى كه براى پرستارى كودكان خود ،بدون كوتاهى شخصى ،نياز به زن پيدا كرده است و
عالقه به داشتن آن را به وجه پسنديدهاى اظهار مىكند ،به طور موقّت به همسرى دهد .در اين
ميان ،تنها رضايت شوهر مهم بود و خشنودى يا ناخشنودى زن هيچ تأثير و اعتبارى در
واگذارى موقّت او به ديگرى نداشت.تعيين مدّت زمان اين پيمان ،بر عهده مردان بود و

مىتوانست مدّت بسيار طوالنى و مديدى را در برگيرد .در ازدواج «استقراضى» ،تنها
واگذارى موقّت زن شرط بود ومال و دارايى زن نزد شوهر اوّل باقى مىماند و به شوهردوّم
داده نمىشد.كودكانى هم كه دراين مدّت و در نتيجه زناشويى «استقراضى» حاصل مىشدند،
متعلّق به شوهر اوّل زن بودند ،نه پدرشان كه شوهر موّقت مادرشان محسوب مىشد ,ولى با
اين وجود« ،حقّ سرپرستى» و قيموميّت در تمام مدّت ازدواج «استقراضى» از آنِ شوهر موقّت
بود.
ج :ازدواج با محارم
جامعه آن روزگاران ايران ،ازدواج با محارم را به بهانه حفظ پاكى نسب و خون خانواده جايز
مىشمرد و آن را "خويذوگدس" مىخواند .آنها ادّعا مىكردند كه اين كار ،گناهان كبيره
را محو و نابود مىكند :يكى ازاولياى آن عهد به نام «ارداى ويراز» هفت خواهر خود را به
زنى گرفته بود و بهرام چوبين نيز با خواهر خود ازدواج كرده بود .از«بطريق ماربها» ،يكى از
ايرانيان عصر نوشيروان ،نقل شده است مىگويد« :عدالت خاصّه پرستندگان اهرمزد به نحوى
1جامل محمد ،فقی،هامن اثر ،ص .41
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جارى مىشود كه مرد مجاز است با مادر دختر وخواهر خود مزاوجت كند ».نيز متذكر
مىشوند كه وى مثالهايى را كه زرتشتيان براى تأييد و تقديس اين امر روايت مىكردهاند
آورده است .در آن دوران ،ازدواج با نزديكان به هيچ وجه ناپسند نبود ،بلكه عمل ثواب و
پسنديدهاى محسوب مىشد كه از لحاظ دينى اجروپاداش بسيار بزرگى داشت1..
مطلب ششم :وضعیت زن در جامعه چین و جاپان:
دادگاههاى جاپان براى جزادادن زنان جنايتكاروخاطى،آنها را برهنه در ميدانهاى عمومى به
معرض تماشاى مردم گذاشته ،وادارشان مىكرد كه مانند چهارپايان راه بروند

2

يک زن چينی ميگويد«:ما زنان،آخرين جايگاه را درجنس بشری اشغال كرده ايم و بنابرين
نصيب ما حقيرترين كارهاست»
ضرب المثل چينايی می گويد «:به سخن زنت گوش بده ولی آنرا باورنكن».
يكی از سرودهاآمده«:بدانيد كه چقدر بدبختی قسمت زنان است ،درهمه جهان بی ارزش
تراززن چينايی وجود ندارد ،پسران بردروازه ها تكيه می زنند،مانند خدايانی كه از آسمان ها
فرود آمده اند،اما هيچ كسی به والدت دخترش شاد نمی گردد و چون بزرگ شود در خانه
اش پنهان شده می ترسد به روی كسی بنگرد و اگر ازخانه اش ناپديد شود هيچ كسی برايش
نمی گريد».

3

مطلب هفتم :جایگاه زن در جامعه عرب
به خااطر روشان شادن موضاوع نموناه هاايی از اوضااع واحاوال زناان در دوره قبال از اساالم
درجامعه عرب را ذكر می نماييم تا معلوم گردد كه دين مبين اساالم تاا چاه پيماناه وسايعی بار
زنان عنايت داشته است:

.1املرأة بین الفقه و القانون ،ص .18
 .2روح القوانني ،ص. 331
 ..7املرأة بین الفقه و القانون ص  13و قصة الحضارة ج 1ص .231
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زنده به گور کردن دختران نوزاد:
عرب قبل از اسالم زن را موجودى پست،ميان حيوان و انسان يعنى وسيلهاى براى ازديااد نسال
حسااس
وخدمتكار مىدانست دختر دار شدن را مصيبت مىپنداشتند ،نسبت به دختر دار شدن ّ
بوده،هر گاه مىشنيدند كه زنش فرزند دخترى به دنيا آورده است از شدّت خشام و عصابانيّت
ِّش
رنگ چهرهاش برمىگشت و به سياهى مىگراييد همان گونه كه قرآن مىفرمايادَ {:و اِذا ُب ر َ
1
اَ َحدُ ه ُْم بآألُنثىظَ َّل َو ْج ُههُ ُم ْس َودّا َو ُه َو كَظيم}

«و چون يكى از آنان را به فرزند دخترمژده مىدادند از شدّت غام و حسارت رخساارش ساياه
مىشد و سخت دلتنگ مىگرديد».
زنده به گور كردن دختران نوزاد در جامعه جاهليت از بادترين نموناه هاای اهانات ،شاكنجه و

ي َذن ٍْب
س ِئل ْ
تعذيب زن است .طوريكه قرآن كريم نيز حكايه می كند كهَ { :وإِ َذا الْ َم ْو ُءو َد ُة ُ
َت ِبأَ ر

َت } 2يعنی روز قيامت وقتی از دختر زنده به گور شده پرسيده شود كه به كدام گنااه كشاته
ُق ِتل ْ
شده است؟

چااون اعااراب قباال ازاسااالم داشااتن دختاار را ننااگ وعااار دانسااته وازاياان جهاات ازتولااد
دختردرفاااميلش بساايارغمگين شااده وبااه خاطررهااايی ازاياان ننااگ ،دختااران نااوزاد خااويش
راميكشتند .اكثراً اين عمل رابه بادترين شايوه؛يعنی زناده باه گوركردنادختران خاويش انجاام
ميدادند.و يا هم دختران وبعضی قبايل تمام اوالد هاای شاان را اعام از ذكاور و انااث از تارس
فقربه قتل ميرساندند ،برخی قبايل اين عمل زشت را انجام ميدادند و بعضای آن هاا انجاام نمای
دادند و قريش از جمله قبايلی بود كه دختران را زنده به گور نمی كرد.

 .1سورهنحل آیه .28
 .2سوره التکویر آیات  9و .8
 .7املرأة بین الفقه و القانون ص .21

3
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مبادله خانم ها میان مردان:
مثال ديگراز سوء رفتاروتوهين به مقام زن در دوران قبل ازاسالم،اين باود كاه بادون توجاه باه
خواست يا ميل زنان هرمردی كه می خواست همسرش را باا همسار مارد ديگاری تباديل مای
كرد.مانند دوجنسی كه تبادله می كردند در صاورت برتاری ياک زن باه زنای ديگار يكای از
شوهران مقداری مال را نيزعالوه به طارف ديگار مای داد كاه باه ناام « نكااح بادل » يااد مای
ش،چون درجامعه عرب قبل ازاسالم به زن منحيث متاع ومواشی ديده می شد،از اين روايشاان
رامانند ديگر امتعه تبادله می كردند.دين اسالم اين عمل زشات را باه شادت نكاوهش و آن را
ممنوع كرد .درحديث شريف می خوانيم:

جا ِهلِ َّي ِة أَنْ يَق َ
ِب ُه َريْ َر َة  ,ق َ
ُول ال َّر ُج ُل لِل َّر ُجلِ تَ ْنز ُِل عَنِ ا ْم َرأَتِكَ َوأَنْ َز ُل
ِف الْ َ
َال :كَانَ الْ َبدَ ُل ِ
عَنْ أَ ِ
ِت َوأَزِيدُكَ  ,ق َ
ج َب كَ
لَكَ عَنِ ا ْم َرأَ ِ
َالَ :فأَنْ َز َل اللَّ هُ تَ ََ ا َ { َو َ أَنْ تُ َب دَّ َل ِب ِه نَّ ِم نْ أَ ْز َواجٍ َولَ ْو أَ ْع َ

ُح ْس ُن ُهنَّ} 1ق َ
س ل ََّم
س ولِ اللَّ ِه َل ََّ الل هُ َعلَ ْي ِه َو َ
ِي َع ََ َُّ ُ
َالَ :فدَ خ ََل ُع َي ْي َن ُة بْ نُ ِح ْْ نٍ الْ َز َزاُّ َ
س ُ
َْي إِ ْذنٍ َ ,فق َ
َو ِع ْندَ ُه َعائِشَ ُة َ ,فدَ خ ََل ِبغ ْ ِ
سل ََّم« :يَا ُع َي ْي َن ُة َف أَيْنَ
ول اللَّ ِه َل ََّ اللهُ َعلَ ْي ِه َو َ
َال لَهُ َُّ ُ
س َ
س ِت ْئ َذانُ ؟» َ ,فق َ
َض ُم ْن ُذ أَ ْد َُّكْ ُ
اس َتأْ َذن ُ
ت َ ,ق َالَ :م نْ
ول اللَّ ِه َما ْ
َال :يَا َُّ ُ
اِ ْ
ْت َع ََ َُّ ُجلٍ ِمنْ ُم َ َ
س ُ
س ل ََّمَ « :ه ِذ ِه َعائِشَ ُة أُ َُّ
َه ِذ ِه الْ ُ
ول اللَّ ِه َل ََّ الل هُ َعلَ ْي ِه َو َ
ْيا الَّ ِتي إِ َ َج ْن ِب كَ ؟ َ ,ق َال َُّ ُ
ح َم ْ َ
خل ِْق؟ َ ,فق َ
ي»  ,ق َ
َال« :يَ ا ُع َي ْي َن ُة إِنَّ اللَّ هَ َح َّر َُّ َذلِ كَ » ,
َال :أَف َََل أَنْز ُِل لَكَ عَنْ أَ ْح َسنِ الْ َ
الْ ُم ْؤ ِم ِن َ
ول اللَّ ِه َمنْ َه َذا؟  ,ق َ
س َ
ق َ
َال« :أَ ْح َم ُق ُمطَاع َ ,وإِنَّ هُ َع ََ َم ا
َالَ :فل َََّّم أَنْ َخ َر َج قَال ْ
َت َعائِشَ ُة :يَا َُّ ُ
2
تَ َريْنَ لِ َس ريدُ َق ْو ِم ِه}

از ابوهريره  -رضی اهلل عنه -روايت است كه گفت :بدل در دوران جاهليت اين بود كه ماردی
به مرد ديگر می گفت:از همسرت صرف نظركن،من هم ازهمسرم صرف نظر می كنم و بارآن
چيزی می افزايم و اهلل متعال اين آيه كريمه را نازل كرد :ونمی توانی همسرانت را به همساران
ديگری مبدل كنی،اگرچه كه زيبايی آنان ترا به شاگفت آرد و ماورد عالقاه ات قارار بگيارد.
ابوهريره گفت:عيينه بن حصن فزاری بدون اجازه نزد پيامبر  -صالی اهلل علياه وسالم -آماد در
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حالی كه عايشه  -رضی اهلل عنهاا -نازدش نشساته باود ،پياامبر بارايش گفات:ای عييناه اجاازه
گرفتن برای ورود به خانه كسی ،چه شد؟ عيينه گفت:ای پيامبرخدا اززماانی كاه باه يااد دارم
ازهيچ مردی ازقبيله مضر برای ورود اجازه نگرفته ام ،گفت :اين بانوی سارخ روی (منظاورش
بی بی عايشه) كه دركنارت است،كيست؟ پيامبر -صلی اهلل علياه وسالم -فرماود:اين عايشاه ام
المومنين است.گفت:آيا با زيباترين زن دنيا برايت تبديلش نكانم؟ پيامبرگفات:ای عييناه خادا
اين كار را حرام گردانيده است .راوی می گويد:چون عيينه بيرون شد،عايشه -رضای اهلل عنهاا
 پرسيد :ای پيامبرخدا اين مرد كاه باود؟ پياامبر فرمود:كاودنی اسات كاه فرماانش بارده مایشود.او با اين وصف (كودن بودن)چنانكه می بينی بزرگ قوم خود است.
ممانعت زن شوهرمرده از ازدواج به اراده ی خودش:
رواج ديگری كه درجامعه عربی به ادامه ظلم واهانت به زن معمول بود،به نام «عضال» يااد مای
شد،يعنی مانع شدن زن شوهرمرده از ازدواج با كسی ديگر.و آن چنين باود كاه هرگااه ماردی
وفات می كرد و زن جوانی از او باقی مای ماناد ،نزدياک تارين كساان باه شاوهرش وی را از
ازدواج با ديگری منع می كردند،اگر ازخواسته شان سرباز می زد آنقدر براو فشاارمی آوردناد
و صحنه را برايش ضيق می ساختند تابه بازمانده گان شوهرش به ارث گرفته شود يا جبرا باوی
ازدواج كند وآخرين راه اين بود كه با پولی بسيار هنگفت ازمهاری كاه خواساتگارش بارايش
می دهد يا از پول و دارايی شخصی خود زن به آنان بپردازد تا خود را ازين فشار و ستم نجاات

دهد .اهلل متعال در مورد عضل فرموده استَ {:و َ تَ َْضُ لُوهُنَّ لِ َت ْذ َه ُبوا ِب َب َْ ِ
ض َما آتَ ْي ُت ُموهُنَّ }

1

« وايشان را ناگزير نسازيد تا برخی از آنچه را كه برای ايشان به عنوان مهار داده شاده شاما باا
خود ببريد» .
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ات ال َّر ُج ُل كَانَ
درشأن نزول اين آيه كريمه از ابن عباس روايت است كه گفت :كَانُوا إِ َذا َم َ

َأ ْو ِل َيا ُؤ ُه َأ َح َّق بِا ْم َر َأ ِت ِه ،إِنْ شَ ا َء َب َْضُ ُه ْم تَ َز َّو َج َها َوإِنْ شَ ا ُءوا َز َّو ُجوهَاَ ،وإِنْ شَ ا ُءوا ل َْم ُي َز رو ُجوهَا
1
ِف َذ ِلكَ »
َف ُه ْم َأ َح َق ِب َها ِمنْ أَ ْه ِل َهاَ ،ف َن َزل ْ
َت َه ِذ ِه اآليَ ُة ِ
ترجمه :رسم اعراب قبل از اسالم براين بود كه هرگاه مردی وفات می كارد اولياايش خاود را
در مورد همسر بيوه اش مستحق ترمی دانستند،اگرمی خواستند وی را به همسری خاود در مای
آوردند يا به كسی ديگری به شوهرش می دادند.و آنان درمورد آينده زن شوهر مرده ،تصاميم
می گرفتند .وبه اين مناسبت اين آيه كريمه نازل شد.
درحديث ديگری ابن زيد آمده است كه گفت :كانت قريش بمكة ينكح الرجل مانهم المار ة
الشريفة فلعلها ما توافقه فيفاقها على ال تتزوج إال بإذنه ،فيأتی الشهود فيكتب ذلک عليهاا ،فاإذا
خطبها خاطب ،فإن عطته و رضته ذن لها ،وإال عضلها ،وكثيرا ما كانوا يضيقون عليهن ليفتدين
منهم بالمال.
ترجمه :ابن زيد می گويد :قريش مكه قاعده داشاتند كاه؛ ماردی زن شاريفی را باه نكااح مای
گرفت ،هرگاه با وی توافق پيدا نمی كرد به اين شرط ازاو جدا می شد(طالق ميداد)كاه بادون
اجازه او ازدواج نكند .لهذا گواهان را حاضر می كرد و ايان تصاميمش را مای نوشاتند .چاون
مردی از او خواستگاری می كرد اگر او موافقاه مای كارد اجاازه بارايش مای داد و درغيارآن
مانعش می شد و بسياری بودند كه بر چنين زنان فشار وارد می كردناد تاا خاود را باادادن ماال
ازين تنگنا و مضيقه نجات دهند.

2

به ارث بردن زن شوهر مرده:
عرف وعادات عرب قبل از اسالم چنين بود كه وقتی پدران شان مای مردناد در جملاه اماوالی
كه از او به ارث می گرفتند زنان پادر خاود را باه زور و بادون ميال ايشاان مثال ديگار اماوال
متروكه پدر ،به ميراث می بردند .در زمان جاهليت ،زن نه تنها حق ميراث بردن از پدر ،شوهرو
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ديگر خويشاوندان را نداشت؛ بلكه در بسا موارد خود زن به حيث مال متروكه باه مياراث بارده
می شد .قرآن كريم به اين رسم زشت چنين اشاره دارد{ :يَاأَيَ َها الَّ ِذينَ آ َم ُن وا َ يَ ِ
ح َل لَُْ ْم أَنْ

تَ ِرثُوا ال رن َسا َء كَ ْرهًا }

1

ترجمه :ای مومنان برای شما روانيست تا زنان را جبرا به ارث بريد.
طبعا هيچ زنی راضی نيست كه مانند مال و زمين به ارث برده شود لاذا در هرحاالتی ايان عمال
جبر و اكراه و اعمال زور است.
درين زمينه احاديث نبوی به خصوص درشأن و سبب نزول آياه كريماه مبنای بار مناع باه ارث
بردن زنان و مانع شدن از ازدواج آنها موضوع را كه عباارت از ظلام بار زناان و انكاار از هماه
حقوق انسانی آنهاست ،به صراحت بيان می كنند .از جمله:

س ْهلِ بْنِ ُح َن ْي ٍ
َال :ل َََّّم تُ ُو ر
ف ،عَنْ أَبِي ِه ق َ
َت ،أَ َُّا َد
سل ُ
ِفَ أَبُو َق ْي ٍ
ح َّم ِد بْنِ أَ ِ
عَنْ ُم َ
س األَ ْ
ِب أُ َما َم َة بْنِ َ
جا ِهلِ َّي ِةَ ،فأَنْ َز َل ال َّلهُ تَ ََا َ  َ :يَ ِ
ح َل َلُْ ْم أَنْ تَ ِرثُ وا
ِف الْ َ
ا ْب ُنهُ أَنْ يَ َت َز َّو َج ا ْم َرأَتَهُ َ ،وكَانَ َذلِكَ لَ ُه ْم ِ
2
ال رن َسا َء كَ ْرهاً.

ترجمه :محمد بن ابی امامه بن سهل بن حنيف از پدرش روايت كرده كه  :وقتی ابوقيس وفات
كرد ،پسرش خواست كه با خانم او ازدواج كناد .ايشاان ايان روش را درجاهليات داشاتند .باه
همين مناسبت آيه كريمه اليحل لكم ن ترثوا النساء  ...نازل شد.

ِب َمالِ ٍ
َال :كَان ِ
كق َ
ات َز ْو ُج َه ا َج ا َء َولِ َي هُ َ ،ف أَلْقَل َعلَ ْي َه ا ثَ ْوب اً،
جا ِهلِ َّي ِة إِ َذا َم َ
ِف الْ َ
َت الْ َم ْرأَ ُة ِ
عَنْ أَ ِ
ُوت ،ف َ ِ
ت
ت َفأَتَ ْ
َْيثُ َهاَ ،ف ِإنْ ِه َي انْ َزلَ َت ْ
يب َأ ْو َتَ َ
َفإِنْ كان له ابن لغْيا َأ ْو َأخَ -ح َب َس َها َح َّتل ت َِش َ
تَ ،فأَنْ َز َل اللَّهُ َع َّز َو َج َّل َ :يَ ِ
ح َل لَْ ُْم أَنْ تَ ِرثُوا ال رن َسا َء كَ ْرهاً.
ج ْ
أَ ْهلَ َها َول َْم يُل ِْق َعلَ ْي َها ثَ ْوباً نَ َ

7

ترجمه :ابی مالک می گويد :در جاهليت اگار زنای شاوهرش مای مارد ،ولای وی مای آماد
وجامه اش را به روی او می انداخت ،اگروی پسری ازخود خردتر يا برادری می داشت ،زن را
حبس می كرد تا پير شود و ازازدواج بازماند يا بميرد يعنی او را به مياراث خاود مای گرفات و
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اگر پسندش نمی آمد وزن نزد خويشاوندانش باز می گشت ،ولی شوهرش بار او جاماه اش را
نمی افگند ،نجات می يافت .اهلل متعال درين مورد ،آيه متبركه فوق را نازل فرموده است.
ازدواج پسر با بیوه پدرش:
از رسوم نادرست ديگر دوران جاهليت هم يكی اين بود كه وقتی شخصای وفاات مای كارد،
پسرش با بيوه پدر خود (مادراندرش) عقد نكاح می بست وكسی را كه در واقع مادرش بودباه
همسری خود می گرفت و با وی همخوابی كرده مانند شوهر رفتار می كرد .اين ناوع ديگاری
از بی حرمتی و تحقير نسبت به زنان بود كه دين مبين اسالم به شدت آنرا رد كرده فرمودَ { :و َ

سب ً
ِيَل }
سل َ
تَ ْن ِْ ُ
سا َء َ
َف إِنَّهُ كَانَ فَا ِحشَ ًة َو َم ْق ًتا َو َ
حوا َما نَْ ََح آ َبا ُؤك ُْم ِمنَ ال رن َسا ِء ِإ َّ َما َقدْ َ
ترجمه:با آن زنانی كه پدران تان به نكاح گرفته اند شما نكاح نكنياد مگرآنچاه كاه درگذشاته
1

(قبل ازاسالم بوده) اين عمل واقعا عمل خيلی زشت ،گناهی بزرگ و راه بدی است.
اين ها نمونه هايی ازموقف و مقام زن درجامعه عرب قبل ازاسالم بود كه به خاطر روشن شادن
وضعيت زنان قبل از اسالم ذكر گرديد.
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مساوات بین زن و مرد
(ستاره مخبت)
 تساوی میان مرد و زن درآفرینش:
زن درانسان بودن مانند مرد است؛ زیرا تمام انسان ها اعم ازمرد و زن از یک اصل سرچشمه
گرفته و فرزندان یک پدر و مادر اند و در آفرینش از یک گوهر اند؛ زیرا اهلل متعال میفرماید:
ْس َوا ِحدَ ٍة َو َخل ََق ِم ْن َها َز ْو َج َها َوبَ َّ
ث ِم ْن ُه َم ِر َجا ً
اس اتَّقُواْ َربَّك ُُم الَّ ِذي َخلَ َقكُم ِّمن نَّف ٍ
{ يَا أَيُّ َها ال َّن ُ
كَ ِثريا َونِ َساء}...

1

ترجمه :ای مردم از پروردگارتان که شمارا از نفس واحدی آفرید و زوجه اش را[ نیز] از [جنس]
او آفرید و از آن دو مردان و زنان بسیاری پراکنده کرد پروا دارید.
همچنان رسول اکرم – صلی اهلل علیه وسلم -فرمودند« :إَّنَّ ا ال ِّنسا ُء شَ قائِ ُق ال ِّرجالِ »

2

ترجمه :هر آیینه زنان با مردان همسان اند.
 تساوی میان مرد و زن در بازگشت به سوی خدا:
از دیدگاه اسالم همه انسان ها ازیک مسیر به دنیا می آیند وهمه پس از طی همان مسیر به سوی

پروردگار خود باز می گردند .اهلل متعال می فرمایدَ { :و إِ ْذ أَ َخ َذ َربُّكَ ِمنْ بَ ِني آ َد َم ِمنْ ظُ ُهو ِر ِه ْم
3
ُذ ِّر َّي َت ُه ْم َو َأشْ َهدَ ه ُْم َع ََل َأنْف ِ
ت ِب َر ِّبك ُْم قَالُوا َب ََل }
ُسه ِْم َأل َْس ُ
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ترجمه(:و به خاطربیاور) زمانی را که پروردگارت از پشت وصلب فرزندان آدم ،ذریه آنها را
برگرفت و آنها را گواه برخویشتن ساخت (وفرمود) آیا من پرودگار شما نیستم ؟ گفتند:آری؛
گواهی میدهیم.
که درین منشأ نخستین از بنی آدم به طور مطلق یاد شده به جدایی مرد و زن اشاره ای نمی یابیم.
و درپایان این راه نیز باز همه انسان ها به سوی آفریدگار خود یکسان (بدون تبعیض زن و مرد)

باز می گردند،چنانچه اهلل متعال میفرمایدَ { :وكُلُّ ُه ْم آتِي ِه يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة َف ْردا}.

1

ترجمه:روز قیامت هریک از بنده گان خدا به تنهایی نزد او می آیند.

س لِ ْ ِ
ج َزا َء
س ْو َ
ج َزا ُه الْ َ
ف يُ َرى ثُ َّم يُ ْ
هم چنان میفرمایدَ ...{:وأَنْ لَ ْي َ
س َعى َوأَنَّ َس ْع َيهُ َ
ْلن َْسانِ إِ َّ ً َما َ
2
اْلَ ْو َ
َف َو َأنَّ ِإ َ
ْ
َل َربِّكَ الْ ُم ْن َت َهى}.
ترجمه ... :واینکه برای انسان هرپیامدی (پاداش وکیفراخروی) تنهاوتنها نتیجه عمل و تالش
اوست .ودیگر اینکه ؛ نتیجه کار وتالشش را به زودی (درآخرت) خواهد دید که آنگاه جزای
پوره ای را درمی یابد و دیگراینکه؛ پایان کار زنده گی و مرگ به سوی پروردگارت می باشد.
 تساوی میان مرد و زن درعرصه عقاید و احکام:
زنان نیز مانند مردان اهل تدین و عبادت اند و در برابر عقیده صحیح و اعمال صالحه مستحق
دخول بهشت و در مقابل عقیده نادرست و سیئه مستحق عقاب الهی قرار میگیرند .یعنی خطاب

اهلل متعال به سوی مطلق بشر و رسالتش متوجه مطلق مردم است که برای زن و مرد یکسان است.
و درآن شخصیت زن در برابر مرد کامال مستقل است و هریک باید به شکل انفرادی همه
ت
ْس ِبِ َا ك ََس َب ْ
مکلفیت های شرعی خویش را انجام دهند .چنانچه اهلل متعال میفرماید{ :ك ُُّل نَف ٍ
َر ِهي َنة}3
ترجمه:هرکس در گروعملکرد خویش است.
 .1سوره مریم آیه .59
 .2سوره نجم آیه .22 – 35
 .3سوره مدثر آیه .33
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 ً
ج َّن َة َو َ
ح َ
ات ِمن َذكَ ٍر أَ ْو أُنثَى َو ُه َو ُم ْؤ ِمن َفأُ ْو َل ِئكَ َيدْ ُخلُونَ الْ َ
الصالِ َ
همچنانَ {:و َمن َي ْع َم ْل ِمنَ َّ
يُظْلَ ُمونَ نَ ِقريا}.

1

ترجمه :کسانی که کارهایشایسته میکنند خواه مردان باشند یا زنان درحالی که مؤمن باشند به
بهشت میروند و به اندازه سوراخ پشت هسته خرما مورد ستم قرار نمیگیرند.
ني َوالْ ُم ْسلِ َم ِ
ت
اهلل متعال درجای دیگر این مبدأ مساوات را تأکید میورزد {:إِنَّ الْ ُم ْس ِل ِم َ
الصا ِب َر ِ
الصا ِدق ِ
ني َوا ْلقَانِ َت ِ
ني َوالْ ُم ْؤ ِم َن ِ
ات
الصا ِد ِق َ
ات َوالْقَانِ ِت َ
َوالْ ُم ْؤ ِم ِن َ
الصا ِبرِينَ َو َّ
َات َو َّ
ني َو َّ
ات َو َّ
ني َوالْخ ِ
َوالْخ ِ
اِئ ِ
الص ِ
الص ِ
ني َوالْ ُم َت َصدِّ ق ِ
َاش َع ِ
ني
حا ِف ِظ َ
اِئِ َ
ات َوالْ ُم َت َصدِّ ِق َ
َاش ِع َ
َات َوالْ َ
ني َو َّ
َات َو َّ
ات َوال َّذا ِكرِينَ اللَّهَ كَ ِثريا َوال َّذا ِك َر ِ
حا ِفظَ ِ
ات أَعَدَّ اللَّهُ لَ ُهم َّم ْغ ِف َرة َو َأ ْجرا َع ِظيم}.
ُف ُرو َج ُه ْم َوالْ َ

2

ترجمه:مردان مسلمان وزنان مسلمان،مردان باایمان وزنان باایمان،مردان فرمانبردارفرمان خدا
وزنان فرمانبردارفرمان خدا،مردان راستگو وزنان راستگو ،مردان شکیبا و زنان شکیبا،مردان
فروتن و زنان فروتن،مردان بخشایشگر و زنان بخشایشگر،مردان روزه دار و زنان روزه دار،مردان
پاکدامن و زنان پاکدامن،و مردانی که بسیار خدا را یاد می کنند و زنانی که بسیار خدا را یاد می
کنند،اهلل متعال برای همه آنان آمرزش و پاداش بزرگی را فراهم ساخته است.
درقرآن کریم مثال های وجود دارد که زن و مرد به تنهایی خود مسؤول عملکرد خویش هستند
ب اللَّهُ َمثًَل لِلَّ ِذينَ كَ َف ُروا
{َض َ
واحدی به وی نفع رسانده نمی تواند.چنانچه اهلل متعال میفرمایدَ َ :
اِ ْم َرأَ َة نُوحٍ َوا ْم َر َأ َة ل ٍ
ح َ
ح ِْ
ني َفخَانَ َتاه َُم َفل َْم يُ ْغ ِن َيا َع ْن ُه َم ِمنَ
ت َع ْبدَ يْنِ ِمنْ ِع َبا ِدنَا َصالِ َ
ُوط كَانَ َتا تَ ْ
ني}.
اللَّ ِه شَ ْيئا َو ِق َ
يل ا ْد ُخ ًَل ال َّنا َر َم َع الدَّ ا ِخلِ َ

 .1سوره نساء آیه .122
 .2سوره احزاب آیه .39
 .3سوره تحریم آیه .11

3
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ترجمه :اهلل مثالی برای کافران داده است از زن نوح و زن لوط که همسران دو بنده صالح ما
بودند و با آنان خیانت ورزیدند .مقام شوهران شان به آنها سودی نبخشید وبرای شان گفته شد
که با دیگر رونده گان دوزخ درآتش دوزخ درآیید.
و اگرزن عمل صالحی انجام دهد حتما پاداش آن برایش داده میشود ،چنانچه اهلل متعال در زمینه
ِل
ب اللَّهُ َمثًَل لِلَّ ِذينَ آ َم ُنوا اِ ْم َرأَ َة ِف ْر َع ْونَ إِ ْذ قَال ْ
ب ا ْبنِ ِ
َت َر ِّ
َض َ
مثالی از خانم فرعون میدهدَ {:و َ َ
ني}.
ج ِني ِمنَ الْ َق ْو ِم الظَّالِ ِم َ
ج ِني ِمنْ ِف ْر َع ْونَ َو َع َملِ ِه َونَ ِّ
ج َّن ِة َونَ ِّ
ِف الْ َ
ِع ْندَكَ بَ ْيتا ِ

1

ترجمه :اهلل مثالی آورده است برای مومنان از زن فرعون که گفت :پروردگارمن! دربهشت نزد
خود برایم خانه ای بنا کن و مرا ازفرعون وکارهایش و از گروه ستمگران نجات بده.
َت ِبكَ ِل َم ِ
ت َربِّ َها
خ َنا ِفي ِه ِمنْ ُرو ِح َنا َو َصدَّ ق ْ
ت ِع ْم َرانَ الَّ ِتي أَ ْح َص َن ْ
همچنانَ {:و َم ْريَ َم ا ْب َن َ
ت َف ْر َج َها َف َن َف ْ
ني}.
َوكُ ُت ِب ِه َوكَان ْ
َت ِمنَ الْقَانِ ِت َ

2

ترجمه :مریم دختر عمران آنکه پاکدامنی خود را نگاه داشت ،ما از روح خود در وی دمیدیم و
به سخنان پروردگارش وکتاب های او به راستی ایمان آورد .و او از فرمانبران راستین بود.

3

 تساوی میان مرد و زن در اهلیت و شایستگی :
در اهلیت ها وشایستگی های اقتصادی و اجتماعی زنان نیز مانند مردان اند؛ زیرا مبنای
مسؤولیت،برخوردار بودن از عقل است و زنان نیز مانند مردان عاقل و رشید میباشند و برای مثال
در مورد ازدواج شان ،رضایت شان شرط صحت عقد است؛ زیرا رسول اکرم – صلی اهلل علیه
حوهُنَّ ِإ َّ ً ِبإِ ْذنِهِنَّ } 4.زنان را بدون رضایت شان به نکاح ندهید.
وسلم میفرمایند ً َ { :تُ ْن ِك ُ

 .1سوره تحریم آیه .11
 .2سوره تحریم آیه .12
 .3املرأة قبل و بعد اال سالم ،ص .2
 .2سنن الدار قطنی ح .3971
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 تساوی میان مرد و زن در عرصه حق مالکیت:
زنان مانند مردان دارای حق مالکیت بوده و هرگونه که بخواهند در دارایی خود تصرف کرده
میتوانند و در این مورد اموالی را که از طریق ارث ،هبه ،کار و  ...به دست آورده اند فرقی با هم
ندارد  .اهلل متعال درین مورد میفرماید{:لِّل ِّر َجالِ نَصيِب ِّم َّم تَ َركَ الْ َوالِدَ انِ َواْلَ ْق َربُونَ َولِل ِّن َساء
َُث ن َِصيبا َّم ْف ُروضا}.
ن َِصيب ِّم َّم تَ َركَ الْ َوالِدَ انِ َواْلَ ْق َر ُبونَ ِم َّم ق ََّل ِم ْنهُ َأ ْو ك ُ َ

1

ترجمه :برای مردان از آنچه پدر ،مادر و خویشاوندان (آنان) برجای گذاشته اند ،سهمی وجود
دارد و برای زنان (نیز) از آنچه پدر ،مادر و خویشاوندان ( آنان) برجای گذاشته اند سهمی وجود
دارد خواه آن مال کم باشد یا زیاد و سهم هرکس معین شده است.
همچنان در جای دیگر حق مالکیت زن و مرد را تأکید نموده میفرماید ... {:لِّل ِّر َجالِ ن َِصيب ِّم َّم
َش ٍء َعلِيم}.
اكْ َت َس ُبواْ َولِل ِّن َساء ن َِصيب ِّم َّم اكْ َت َس ْ َ
ْب َو ْ
اسأَلُواْ اللّهَ ِمن فَضْ لِ ِه إِنَّ اللّهَ كَانَ ِبك ُِّل َ ْ

2

ترجمه :مردان از آنچه به دست آورده اند؛ بهره ای است ،و زنان (نیز) از آنچه به دست آورده
اند بهره ای است و از اهلل از فضل و بخشش او بخواهید ،بی گمان اهلل به هر چیزی داناست.
 تساوی میان مرد و زن در برابر قضاء:
زن در اسالم مورد حمایت کامل وقاطع قانون قرار دارد ،هرگاه این مصؤونیت هایش صدمه می
بیند و مورد ظلم و بی عدالتی قرار می گیرد ،حق درخواست از مراجع مربوط برای رفع ستم و
قانون شکنی برخود را دارا است.
ني بِالْ ِق ْس ِط شُ َهدَ ا َء ِللَّ ِه َولَ ْو َع ََل
خداوند متعال می فرماید{ :يا أيها الَّ ِذينَ آ َم ُنوا كُونُوا َق َّوا ِم َ
أَنْف ِ
ني ِإنْ يَكُنْ َغ ِن ًّيا أَ ْو َف ِقريا فَاللَّهُ أَ ْو َ
ُسك ُْم أَ ِو ا ْل َوالِدَ يْنِ َو ْ
َل ِبه َِم}3.
اْلَ ْق َر ِب َ

 .1سوره نساء آیه .7
 .2سوره نساء آیه .32
 .3سوره نساء آیه .139
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ترجمه:ای مومنان! بر پادارنده گان عدالت ،حاضر بیننده گان خدا درگواهی های تان باشید.
اگرچه به زیان خود تان یا پدرومادر یا خویشاوندان تان باشد.درمورد هرکه شهادت می دهید
پروای آنرا نداشته باشید که دارا اند یا نادار .زیرا خدا بر آنان مقدم است.
بسیار از زنانی نزد پیامبر – صلی اهلل علیه وسلم -آمده و از ظلمی که از سوی برخی خویشاوندان
شان بر ایشان واقع شده شکایت کرده اند واو آن ظلم را از ایشان رفع کرده است .1از جمله:
زنی که برادرش او را از ازدواج با کسی که می خواست ،ممانعت کرد وآن زن به شکایت نزد
حنَ أَ ْز َوا َجهُنَّ
پیامبر خدا آمد که این آیه کریمه در موردش نازل شد...{ :ف ًََل تَ ْعضُ لُوهُنَّ أَنْ يَ ْن ِك ْ
إِ َذا تَ َراضَ ْوا َب ْي َن ُه ْم بِالْ َم ْع ُر ِ
وف}

2

ترجمه :آنها را از حق ازدواج شان ممانعت نکرده و به خاطر ازدواج اجباری زیر فشار قرار
ندهید تا با کسانیکه باهم توافق دارند به شیوه نیکو نکاح نمایند.
دختر جوانی از کسی که بدش می آمد،اما پدرش وی را به آن مرد به نکاح میداد نزد رسول اهلل
ت
صلی اهلل علیه وسلم آمد و شکایت کرد ،آنحضرت او را مخیر ساخت .دختر گفتَ { :قدْ أَ َج ْز ُ
َل ْاْلبَا ِء ِمنَ ْ
س إِ َ
َشء}.
ِبَ ،ولَ ِكنْ أَ َرد ُ
َما َص َن َع َأ ِ
ْت أَنْ تَ ْع َل َم ال ِّن َسا ُء أَنْ لَ ْي َ
اْلَ ْم ِر َ ْ

3

ترجمه :من به آنچه که پدرم در مورد من کرده اجازه می دهم ولی خواستم زنان بدانند که پدران
درین مورد حق مداخله بدون رضایت دختران شان را ندارند.
زن دیگری که نزد پیامبر  -صلی اهلل علیه وسلم -آمد و گفت:کاکای دو دختر ،آنان را از

گرفتن میراث از پدرشان ممانعت میکند که متعاقبااین آیه کریمه نازل شدَ { :فإِنْ كُنَّ ِن َساء َف ْو َق

ني َفلَهُنَّ ثُ لُثَا َما تَ َركَ }.
اثْ َن َت ْ ِ
 .1املرأة قبل و بعد اإلسالم ص.6
 .2سوره بقره آیه .232
 .3سنن ابن ماجه ح .1372
 .2سوره نساء آیه .11

4
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ترجمه:اگر (پدری مُرد و ازاو) بیش از دو دختر باقی ماند برای شان دو ثلث مال متروکه سهم
می رسد.
نمونه های دیگری هم درین مورد است که زن دراسالم حق داد خواهی در پیشگاه قضاء را
داشته و درین عرصه مانند مرد است.
 تساوی میان مرد و زن در مسائل خانواده گی:
اسالم مساوات و برابری زن و مرد را در حقوق و وجایب خانواده گی اعالن نموده فرموده
استَ {:و َلهُنَّ ِمث ُْل الَّ ِذي َعلَ ْيهِنَّ بِالْ َم ْع ُر ِ
وف}

1.

ترجمه:و زنان دارای همان امتیازاتی و دارای مسوولیت ها اند ،هردو باید به طریقی شایسته باشد.
خداوند متعال درمورد مساوات درحق مشوره درخانواده درمورد فرزندان و پرورش آنان ودیگر
مسایل خانواده گی میفرمایدَ { :ف ِإنْ أَ َرادَا ِف َصا ً عَنْ تَ َر ٍ
اح َعلَ ْيه َِم}.
اض ِم ْن ُه َم َوتَشَ ا ُو ٍر ف ًََل ُج َن َ

2

ترجمه:اگرزن وشوهر به رضاییت و به مشوره یکدیگر خواهان جداکردن کودک از شیرشدند
پس برای شان پروایی نیست.
همچنان می فرمایدَ { :و ْأَتَ ِ ُروا بَ ْي َنك ُْم ِبِ َ ْع ُر ٍ
وف}.

3

ترجمه:یکدیگرتان را به طریق شایسته درامور خانواده گی مامور بسازید (مشوره کنید).
مانند شیردادن کودک،تربیه فرزندان،مسایل معیشت اعضای خانواده وغیره امور فامیلی و خانواده
گی .

4

 .1سوره بقره آیه .223
 .2سوره بقره آیه .233
 .3سوره طالق آیه .6
 . 2املرأة قبل وبعد اال سالم ،ص .3
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آزادی و مسؤلیت زن درخانواده
(استاد زین العابدین(کوشان))

جامعۀ بزرگ بشری ،مانند یک فرد از افراد انسان ،دوران طفولیت ،بچگی،
نوجوانی ،جوانی و اوج رشد و تکامل را داشته است ،پس میتوان گفت :اکنون
فطرت انسان پختگی بیشتری یافته و هرانسانی توانایی حمل مسؤلیت خود را دارد.
بنابرین آزادی الزم نیز برایش داده شده است ،زیرا آزادی بدون مسؤلیت هیچ
معنایی ندارد و مسؤلیت هم بدون آزادی اصال ممکن نیست .پیامبر(صلی اهلل علیه
وسلم) می فرماید{:کلکم راع و مسؤل عن رعیته فاإلمام راع وهومسؤل عن رعیته
والرجل فی أهله راع وهومسؤل عن رعیته والمرأة فی بیت زوجها وهی مسؤلة عن
رعیتها ......فکلکم راع وکلکم مسؤل عن رعیته}(.مسندعبد اهلل ابن عباس ج2ص)111

"تمام شما راعی(سرپرست) هستید و هرکدام شما از رعیت خود مسؤل هستید ،امام
راعی است و او از رعیت خود مسؤل است و مرد راعی است در خانۀ خود و او
مسؤل است از رعیت خود ،و زن مسؤل است در خانۀ شوهر خود و او مسؤل است
از رعیت خود...پس همۀ شما راعی هستید و همۀ شما از رعیت خود مسؤل هستید"
فراموش نکنیم که آزادی و مسؤلیت الزم و ملزوم یکدیگر بوده و در ضمن از همین
ویژگی است که انسانیت انسان متبارز می گردد .پس تنها دین اسالم است که به
عنوان آخرین پیام آسمانی و تکامل یافته ترین نسخۀ آن ،این دو مفهوم را بگونۀ
برازندة آن بیان نموده است ،در دین مقدس اسالم هیچ قضیۀ وجود نداردکه انسان
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بدون تفکر و تعقل و بشکل کورکورانه بپذیرد ،حدیث مبارکۀ فوق نیز بدرستی این
موضوع را می رساند ،هر فردی از افراد جامعۀ انسانی در روی زمین مسؤل است و
باید پیامد های مسؤلیت خود را پذیرا شود .یعنی هیچ کس حق نداردکه بگوید من
آزادی را کار ندارم ،بگذارید من غالم باشم و بادارانم بمن آب و غذا بدهند!! و
برعکس آن ،هیچ کس نمی تواند از بار مسؤلیت شانه خالی کند و از پیامد های آن
فرار نماید ،بلکه در مقابل نیکی برایش نیکی و پاداش بدی جزای بد خواهد بود.
در قلمرو اسالم هیچ گروه و فرد غیر مسؤل از اعمال و عملکرد خود وجود ندارد،
در ضمن طبقۀ که فقط او مسؤل بوده و مسؤلیت دیگران بروی تحمیل شود نیز
وجود نخواهد داشت.
ولی در تمدنهای جاهلیت قدیم با انسان بد رفتاری صورت گرفته است .زیرا او را از
خصایص و ویژگیهای انسانیت تجرید نموده و بعد از اینکه تمام آزادی های طبعیی
او را از وی گرفتند ،او را مسؤل کمبودی های طبقۀ اشراف و سرداران وانمود می
کردند ،درست مانند قصۀگوسفند مظلومی که گرگ او را مسؤل گل آلود آب
دانسته و به جزای گناهی بروی حمله نمودکه اصال مرتکب آن نشده بود!! ولی این
تنها اسالم است که اعالن میدارد«:هرانسان راعی و شبان است و از رعیت خود
مسؤل می باشد».
وظیفه و مسؤلیت زن در خانه:
علی الرغم اینکه زن و مرد مسلمان این مواقف سالم و روابط مبتنی برکرامت انسانی را
کامال طبیعی تلقی می کنند ،اما این حالت در حقیقت امریکه گذار بس بزرگی بوده که
تمدن اسالمی زن را به بلند ترین درجات انسانی ارتقاء داده و در مقامیکه سزاوار انسانیت
اوست قرار داده است .حال آنکه زن در جوامع و مدنیتهای قدیم هندی ،فارسی ،چینی،
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رومی و یونانی مخلوق بیچاره و مستضعفی بحساب میآمد که تنها غرض پوره کردن
خواهشات و خواسته های مرد خلق شده است و مردها او را بدون هیچ نوع حقوقی
بخدمت می گرفتند و همراه با سائر اموال به ارث می بردند ،قرآن کریم وضعیت و حیثیت
زن را در عصر جاهلیت عرب و سائر جاهلیتها

این چنین به تصویر می

کشد{:وإذابشرأحدهم باألنثی ظل وجهه مسودا و هوکظیم ،یتوری من القوم من سوء ما
بشربه أیمسکه علی هون أم یدسه فی التراب أال ساءمایحکمون} (نحل)85-85:
"در حالی که هرگاه به یکی ازآنها بشارت دهند دختری نصیب تو شده صورتش سیاه می
شود ،و خشمگین میگردد!
بخاطر بشارت بدی که به او داده شده از قوم و قبیلۀ خود متواری میگردد؛ (و نمی داند)آیا
او را با قبول ننگ نگهدارد ،یا در خاک پنهانش کند؟ آگاه باشیدکه بد حکم می کنند!"
تا آنکه دین نجات بخش اسالم آمد و در مرحلۀ نخست زن و مرد را در اصل خلقت
مساوی و برابر باهم قرارداد{ :یأیهاالناس اتقواربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق
منها زوجها وبث منهما رجاال کثیرا ونساء}(نساء)1
"ای مردم از پروردگارتان بترسیدکه آفرید شما را از نفس واحدی وآفرید ازآن همسر او
را و پراگنده ساخت ازآن دو ،مردان و زنان زیادی را"
یعنی :از پروردگاری پروا کنیدکه شما را از یک اصل که همانا نفس آدم پدرتان است ،
آفرید و از همین نفس آدم ،همسرش حوا را بوجود آورد و در نتیجه زنان و مردان زیادی
را از نسل آدم و حوا در دنیا پراگنده نمود .پس مرد وزن ،دختران و پسران همه از یک
نفس بزرگوار اند ،به همین علت در ثواب و عقاب آن دو را مساوی باهم قرار داده
است(.صفوة التفاسیر:ج1ص)285
در جای دیگری از قرآنکریم آمده است{:فاستجاب لهم ربهم أنی الأضیع عمل عامل
منکم من ذکرأوأنثی بعضکم من بعض} (آل عمران)158:
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"پس قبول کرد پروردگارشان دعای ایشان را ،هرآئینه ضایع نمی گردانم عمل هیچ عمل
کنندة را از مرد و زن شما را ،بعضی شما از بعضی است"
چنانچه پروردگار عالمیان در مطابقت به خلقت جسمی و فطری زن و مرد ،مسؤلیت های
متناسب برایشان مقررداشته می فرماید{:ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف} (بقره)225:
"و ایشان (زنان) را حقوقی است مانندآنچه برایشان واجب است به طریقۀ نیک"
به همین گونه خداوند حکیم حق اقتصادی زنان را نیز ناچیز ندانسته و بصورت مساوی
اعالن نموده می فرماید{ :للرجال نصیب مماترک الوالدان واألقربون وللنساءنصیب
مماترک الوالدان واألقربون مماقل منه أوکثر نصیبا مفروضا} (نساء)7:
"مردان را حصۀ است ازآنچه بگذارند پدر و مادر و خویشاوندان و زنان را حصۀ است
ازآنچه بگذارند پدر و مادر و خویشاوندان ازآنچه کم باشد یا زیاد ،حصۀ مقررکرده شده"
مؤلف فی ظالل القرآن در تفسیرآیۀ شریفۀ فوق می نویسد« :این قانون همگانی است که
اسالم برابر چهارده قرن پیش به زنان حق ارث داده است ،همانگونه که به مردان داده
است .و نیز حق کودکان را رسمی و محفوظ داشته است ،کودکانی که جاهلیت بدی شان
ستم می کرد و حقوق شان را می خورد.آخر جاهلیت به افراد از دیدگاه ارزش عملی آنان
در جنگ و تولید می نگریست ،اما اسالم با برنامۀ که ارایه داده است به انسان قبل از هر
چیز از لحاظ ارزش انسانی می نگرد ،وآن ارزشی است که از انسان به هیچ وجه جدانمی
گردد ،و پس از آن از لحاظ وظائف واقعی او در محیط خانواده و در محیط جامعه می
نگرد( ».فی ظالل القرآن:ج1ص)558
پس هیچ کس تحت هیچ عنوانی این حق را ندارد که حقوق مستقل اقتصادی زنان را مورد
دستبرد وعبث قرار دهد.
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حقوق اجتماعی مساوی و برابر با مرد برایش اعطاء نمود و به همان صورتی که مرد حق
دارد همسر خود را به خوشی و رغبت خود انتخاب نماید ،زن هم این حق را داشته و در
صورتیکه جوان باشد ،ولی اش نمی تواند او را به ازدواج مجبور نماید.
همانگونه که مرد در خانه مسؤلیت داشته و از یک سلسله حقوق بر خوردار است ،زن نیز
از این حقوق و مسؤلیت ها برخوردار می باشد.
پیامبر(صلی اهلل علیه وسلم) می فرماید:
(خیرکم خیرکم ألهله وأنا خیرکم ألهلی ) (سنن ابن ماجه:ج1ص)636
"بهترین تان همان است که با اهل خود بهترین است و من بهترین شما با اهل خود می
باشم".
پیامبرگرامی اسالم در حجۀ الوداع مردان را به خوبی و حسن سلوک و معامله با زنان
وصیت نموده ،مردی را به نیکی با مادرش سه مرتبه قبل از پدرش امر نموده فرمودکه جنت
زیر قدمهای مادران است .همانطوریکه برای مردان حقوق سهم گیری درمسائل سیاسی
داده شده است ،زنان نیز از این امتیازات و حقوق برخوردار اند ،که هرگاه بخواهند می
توانند ازآن استفاده نمایند.
این حقوقی که دین مبین اسالم برای زنان به ارمغان آورد ،در حقیقت گذار وسیعی بود
که عقول جهان عرب آن روز را حین نزول قرآن کریم بر فرستادة خدا (صلی اهلل علیه
وسلم) متحیرساخت و تا هنوز هم عقل انسانهای منصف غرب وشرق که مدعی اعطای
حقوق کامل زن تا حد مساوات با مردان می باشند از آن در حیرت اند .
البته هیچ کس از اهل خرد از این انکار نمی کند که در غرب برخی از حقوق برای زنان
داده شده است ولی بیشتری از این حقوق مورد بهره کشی قرار گرفته وحتی انسانیت شان
لگد مال گردیده است .
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آنها زنان را در فابریکه ها با معاش کمتر از مردان توظیف نموده تا مردان را ازصحنه دور
نمایند .جسم و زیبایی ظاهری شان را برای ترویج و بازاریابی اجناس شان بکارگرفته اند و
حرمت آنان را مورد تجاوز قرار داده اند.
فراموش نکنیم که زن در غرب تا جوان است برای اطفای شهوات است و چون کمی
بزرگتر شد هم صحبت و رفیق است .و چون زیبایی و جمالش از بین رفت باید خدمتگار
مراکز نگهداری بزرگساالن باشد و کار اساسی او در تنظیف سرک ها ،صحنها و خدمت
در هوتلها و شراب خانه ها ....خالصه می گردد.
زنان در جامعۀ نخست اسالمی ،تغیرات جدید در حیات خود را لبیک گفته و با تمام قوت
از آن به دفاع پرداختند .با قبول تمام مشکالت در مکۀ مکرمه با کاروان دعوت پیوستند و
تعذیبات و مشقات قریش را تحمل کردند و « سمیه» رضی اهلل عنها به مقاومت خود تا
آنجا ادامه داد که بعنوان اولین شهید اسالم دنیا را ترک کرد.
زنانی به حبشه هجرت نمودند ،با مردان در بیعت عقبه اول و دوم اشتراک ورزیدند .خانه و
کاشانه و فرزندان را ترک گفته بسوی مدینۀ منوره هجرت کردند و در ایجاد دولت
اسالمی دوشا دوش مردان اشتراک ورزیدند.
در تمام غزوات شرکت کردند ،با ایشان مشورت صورت گرفته و آنها مشوره دادند ،در
مجالس علم اشتراک نموده در مساجد به عبادت و تعلیم پرداختند و در سیاست عامه
شرکت کردند.
اگر زن این تغیرات را لبیک نمی گفت ،به همان حالت اولی خود باقی مانده و وسیلۀ
اطفای شهوت و بخشی از مال بحساب میآمد ،در آن صورت آزادییکه اسالم برایش داده
بود چه ارزشی میداشت؟...اگر زن قدر این آزادی را نمی دانست .
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حق انتخاب شوهر برای زن:
در حدیثی که عائشۀ صدیقه (رضی اهلل عنها) روایت می کند آمده است است که گفت:
«جاءت فتاة الی رسول اهلل (صلی اهلل علیه وسلم) فقالت :إن ابی زوجنی ابن اخیه یرفع
خسیسته فجعل االمر الیهاقالت :فإنی قد أجزت ما صنع ابی أردت أن تعلم ألنساءأن لیس الی
االباء من االمر شی ء» (مسند احمد :حدیث)28183
"دختر جوانی نزد رسول اهلل (صلی اهلل علیه وسلم)آمدو از پدر خود شکایت کرد
وگفت:پدرمی خواهد او را بدون رضایتش به ازدواج برادر زاده اش دهد .پیامبر(صلی اهلل
علیه وسلم) کوشید تا دختر را راضی سازد ولی او آنرا رد میکرد باآلخره پیامبر(علیه
السالم) پدرش را گفت که دخترش را به کاری که نمی خواهد مجبور نسازد.
ولی بعدا دختر راضی شده و نظر پد ر خود را پذیرفت.
ولی چرا در نخست این پیوند را رد کرد و بعدا پذیرفت؟
او میگوید :تا به زنان مسلمان بفهمانم که پدران جبرا دختران شان را به نکاح داده نمی

توانند".

به همین صورت حدیثی به این شرح آمده است{ :عن خنساءبنت خدام االنصاریۀ أن أباها
زوجها وهی ثیب فکرهت ذلک ،فأتت رسول اهلل (صلی اهلل علیه وسلم)
فردنکاحها}(بخاری -8153ابوداؤد-2111ابن ماجه)1573
"از خنساء بنت خدام انصاری (رضی اهلل عنها) روایت است که وی را پدرش به ازدواج
کسی درآورد ،در حالیکه زن بیوه بود ،پس این (از دواج) را نپسندید و خدمت رسول
معظم اسالم شکایت نمود و او(صلی اهلل علیه وسلم) این نکاح را ردکرد"
همچنان در حدیثی بدینصورت آمده است{ :عن ابن عباس أن جاریۀ بکرا أتت رسول اهلل
(صلی اهلل علیه وسلم) فذکرت أن أباها زوجها وهی کارهۀ «فخیرها النبی(صلی اهلل علیه
وسلم) (نیل االوطار:ج8ص)157
"از حضرت ابن عباس (رضی اهلل عنهما) روایت است اینکه :دختر جوانی نزد رسول اهلل
(صلی اهلل علیه وسلم) آمده و متذکر شد که پدرش او را با ازدواج داده است ،در حالیکه
وی نا راضی است ،پس رسول اهلل (صلی اهلل علیه وسلم) وی (دختر) را مخیر گردانید"
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آیا در زندگی زنان صفحۀ زیباتر و درخشنده تر از این میتوان یافت که دال بر استجابت
تغیر از سوی زنان باشد؟
در طول تاریخ اسالمی ،زنان بعنوان یک بال قوی جامعه ،در خدمت جامعه حرکت میکرد
و در توافق و همرنگی با مرد ،یعنی بال دیگر اجتماع قرارداشت.
ولی همزمان با انحطاط و به قهقرا رفتن کشور های اسالمی ،بجای شناخت و معرفت
علمی ،فلسفه های بیگانگان نشرگردید ،مردان به شهوات خود مصروف گردیده و زنان به
حرمسراها برده شدند ،آنها به زعم خویش زنان را محافظت می نمودند ،در حالیکه آنها را
برای رفع شهوات و ملذات خود احتکارمی نمودند .در چنین حالتی زنان نقش خود را از
دست دادند و مردان نیز از ایفای مسؤلیتهای خود عاجز آمدند .در این مرحلۀ انحطاط فتوا
های زیادی صدور یافت که زن فقط سه مرتبه از خانه اش خارج شود ،یکی روز والدتش
و دیگری روز از دواجش و سوم روز وفاتش.
او نباید بیاموزد ،و او در تمام حاالت قاصر مقصر است.
و به این ترتیب زن را یکبار دیگر به همان دورة جاهلیتی برگرداند که اسالم او را ازآن
بیرون آورده بود .اما در این اواخر دانشمندان و علمای روشن ضمیر کوشیده اند که نقش
زن را دوباره در جامعه احیاء نموده ،حقوقی را که خداوند (جل جالله) برایش داده است
بوی بازگرداند ،و در بعضی از مناطق این امرتحقق پیدا کرده است ولی در برخی از نواحی
و مناطق هنوزهم از جهت رسوبات افکار نادرست به مشکل مواجه می باشد .و با قاطعیت
میتوان گفت  :زمانی کار مؤثر ممکن خواهد بود و در جامعه تغییر محسوسی ایجاد کرد
که هردو جناح (زن و مرد) با هم یکجا حرکت کند.
مخالفین اسالم به خوبی این حقیقت را درک کرده اند و حتی بیشتر از مسلمین این را
میدانند .به همین علت ترکیز بیشتری بر قضیۀ زنان دارند و خود را در بلند ترین قلۀ کامیابی
زمانی احساس می کنند که زن را از جمع همکارانش جدا ساخته و نغمۀ خوان انحراف و
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بی بند و باری گردانند .ما همانطوریکه بی بند و باری زنان را نمی پذیریم محبوس بودن او
را نیز عمل مردود میدانیم .و میخواهیم بحیث یک عنصر فعال ،آزاد و مسؤل در داخل
خانواده قرار گرفته و در چوکات فضایل و اخالق اسالمی به سازندگی و عمران بپردازد و
خود بیاموزد و به دیگران بیاموزاند و این فرمودة رسول اکرم (صلی اهلل علیه وسلم) که
فرمود« :المرأة راعیۀ فی بیت زوجها وهی مسؤلۀ عن رعیتها».
مسؤلیتهای زن درمنزل:
 قیادت و قیمومیت خانواده را به مرد واگذارد (الرجال قوامون علی النساء ) و در کارهایمعروف از وی اطاعت نماید.
– کسی را که شوهرش نمی خواهد و نمی پسندد به خانه اش راه ندهد.
– دساتیر و آموزه های اسالمی را در خانه بر نفس خود و فرزندانش تطبیق کند .
– قبل از هرکار دیگری و به درجۀ اولی توجه جدی به تربیت اوالد داشته وآنها را تربیت
سالم  ،صالح و ایمانی بدهد .زیرا اطفال امروز ذخیرة فردا جامعه هستند.
– قبل از همۀ اینها نفس خود را حفاظت نموده و در سایه های فضیلت و حیثیتی زندگی
کند که اهلل (جل جالله) برایش مقرر نموده است ،اخالق نیکو داشته باشد و خانۀ خود را
مملوء از محبت و لطف بگرداند و این فرمودة خداوند (جل جالله) را تحقق بخشد که می
فرماید{:ومن آیاته أن خلق لکم من أنفسکم ازواجا تسکنوا إلیها وجعل بینکم مودة
ورحمۀ} (الروم)21:
"و از نشانه های قدرت او آنست که بیافرید برای شما از جنس شما همسران تان را تا
تسکین یابید با ایشان وگردانید میان شما دوستی و مهربانی" اگر زن مسؤلیت های عملی و
اخالقی خود را در منزل انجام دهد مسؤلیت های را که در قبال جامعه ،مردم و کشور دارد
بخوبی درک خواهد کرد.
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ازدواج اساس جامعۀ اسالمی
(استاد زین العابدین(کوشان)

انسان موجودی است که خداوند (جل جالله) او را مکرم ترین مخلوقات و در بهترین
صورت آفریده است ،موجودی است اجتماعی که نمی تواند به تنهایی زندگی نماید و
مایحتاج خویش را تأمین نماید ،پس از حکمت های بالغۀ پروردگار است که ما را از نفس
واحد آفرید ،و از آن نفس واحد همسرش را خلق نموده ازدواج را وثیقۀ معتبر در پیوندزن
و مرد قرار داد تا غریزۀ انسانی را تحت ضبط قرار داده و نوع انسانی را محافظت نماید ،زن
را از ضیاع نگهدارد و مرد را هم از نابود ساختن توانش در امور بیهوده و بی فایده حمایت
کند ،خداوند متعال می فرماید « :یایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۀ
وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال کثیراونساء» (النساء)1/
"ای مردم ! از (مخالفت) پروردگار تان بپرهیزید! همان کسی که همۀ شما را از یک انسان
آفرید و همسر او را (نیز) از جنس او خلق کرد و از آن دو ،مردان و زنان فراوانی
منتشرساخت"
در حدیثی که از پیامبر بزرگوار اسالم (صلی اهلل علیه وسلم) روایت است آمده است که
می فرمود « :ما استفاد المؤمن بعد تقوی اهلل خیراله من زوجۀ صالحۀ إن أمرها أطاعته وإن
نظر إلیها سرته وإن أقسم علیها أبرته وإن غاب عنها نصحته فی نفسها وماله» (سنن ابن
ماجه)
"مؤمن بعد از ترسگاری از خداوند (جل جالله) چیزی بهتر از همسر نیکو بدست نیاورده
است که چون وی را امر کند از وی اطاعت می کند ،و بسویش بنگرد او را مسرور می
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سازد و چون برکاری سوگند یاد کند ،او را در سوگندش راستکار می سازد ،و چون
شوهرش غائب باشد ،در نفس خود و مال شوهر خیرخواه و نگهبان می باشد"
مرد بابا زنی که به همسری خود بر می گزیند خانوادۀ مسلمان را تشکیل می دهد و خانواده
در حقیقت اساس و سنگبنای جامعۀ اسالمی بوده ،عمران زمین و بنای اخالق انسانی در
تمام زمینه های به هم پیوستۀ آن به همین اساس صورت می گیرد .از همینرو اسالم بر
ضرورت انتخاب همسر نیک و مبر میت آن ترکیز می نماید تا خانوادۀ با نظم ،منسجم و
صالح ایجادگردد و فرزندان در آغوش پر محبت آن به سعادت و آرامش زندگی کنند و
چشم شان به هیچگونه معصیت باز نشود.
چنین همسر نیکو و نیک سیرت که خانواده صالح و جامعۀ صالح را تشکیل می دهد ،آیا
بزرگترین نعمتی برای انسان بشمار نمی نرود؟ خانوادۀ مسلمان بمثابۀ جامعۀ کوچک می
باشد که بر اساس دوستی ،ترحم سکون روانی و حسی و مساوات کامل از ناحیۀ انسانی بنا
می یابد ،چنانچه خداوند متعال می فرماید« :ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف وللرجال
علیهن درجۀ» (سورۀ بقره)222/
"و برای زنان است (حقوقی) مانند آنچه بر ایشان است (و جایب) به طریقۀ نیکو و مردان را
هست بر ایشان یک درجه" خداوند متعال در آیۀ شریفۀ ذیل این درجه را این چنین
توضیح میدهد ،چنانچه می فرماید «:الرجال قوامون علی النساء» (سورۀ نساء)4/
"مردان سرپرست اند بر زنان"
از آیۀ شریفۀ این چنین مفهوم گرفته می شود که زندگی زنا شوهری در حقیقت نمونۀ
کوچکی از حیات اجتماعی است و واضح است که هر جامعه باید یک رئیس و سرپرست
داشته باشد ،چون آشکار است که آراء و خواسته های افراد جامعه احیانا با هم اختالف
پیدا می کند .در این صورت خیر و صالح تمام جامعه در این است که رئیسی داشته و تمام
آنها مطابق نظر او حرکت نمایند ،در غیر آن یکی در مخالفت با دیگری عمل نموده رشتۀ
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وحدت از هم میگسلد و نظام جامعه برهم می خورد .پس مرد سزاوار ریاست است ،زیرا
مصلحت را بیشتر درک می کند و قدرت بیشتری در اجرای امور دارد و با قوت جسمی و
مالی خود از عهدۀ آن بهتر برآمده می تواند.
لذا مرد مکلف به حمایت و انفاق بر زن می باشد و زن مکلف به اطاعت از مرد در امور
معروف می باشد ،پیامبر بزرگوار اسالم (صلی اهلل علیه وسلم) می فرماید« :إذا صلت المرأۀ
خمسها و صامت شهرها و حفظت فرجها و اطاعت زوجها قیل لها أدخلی الجنۀ من ای
أبواب الجنۀ شئت» (مسند احمد)
"اگر زن نماز پنجگانۀ خود را بخواند و روزۀ ماه رمضان را بگیرد و شرمگاه (آبرو) خود را
حفظ کند و از شوهر خود (در امور مشروع) اطاعت کند ،برایش گفته می شود که از هر
دروازۀ که می خواهی به جنت داخل شو"
چون بسوی وی بنگرد مسرور شود ،شوهرش را بازیبایی خود ،حسن منظر خود ،لباس
موزون خود ،و خوشبویی مسرور می سازد ،با مرتب نمودن منزل خود و مبدل نمودن خانه
به محل سکون وآرامش حقیقی او را مسرور می سازد که چون مرد خسته و مانده به خانه
پناه می برد ،در آنجا مهر و محبت و امان را احساس می کند .با توجه و اهتمام به اطفال
خود زمینۀ خوشحالی وی را فراهم می سازد و همۀ امور شان را تنظیم می کند ،باحسن
ادب خود ،با اخالق پسندیده و با حسن شوهر داری ،با رفتار نیک با شوهر ،با حفظ مال و
آبرو ،خود و شوهرش را خوشبخت می گرداند و باالخره با التزام به اوامر دینی ،فضای
خانواده را مملؤ از صفا و صمیمیت می سازد ،پروردگار عالمیان می فرماید« :فالصالحات
قانتات حافظات للغیب بما حفظ» (سورۀ نساء)44/
"پس زنان نیکو کار فرمانبردار و نگهدارنده اند (مال و آبروی شوهر را)در غیاب شوهر به
سبب حفاظت اهلل" با این نگاههای پر مهر و محبت ،همنشینی دوستانه و مملؤ از رحمت
است که محبت و دوستی بوجود می آید خداوند متعال می فرماید« :ومن آیاته أن خلق
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لکم من أ نفسکم ازواجا لتسکنوا إلیها وجعل بینکم مودۀ ورحمۀ إن فی ذالک آلیات لقوم
یتفکرون » (سورۀ روم/آیۀ )21
"و از نشانهای اوآن است که بیافری د برای شما از جنس شما همسران را تا سکون حاصل
نمایید به ایشان وگردانید میان شما دوستی و مهربانی را ،هرآئینه در این بسانشانیهاست
برای گروهی که تفکرمیکنند"
هر قدر اطاعت که اطاعت از شوهر بیشترگردد ،به همان اندازه محبت و پیوند با همی قویتر
می گردد .این محبت و دوستی متقابل را فرزندان شان به میراث می برند ،زیرا اخالق نیک
چون در شخصیت انسان جای گرفت به سرشت و خاصیت انسان مبدل گردیده و پسران از
پدران و دختران از مادران می آموزند .از فرستادۀ خدا (صلی اهلل علیه وسلم) در مورد
بهترین زنان سوال شد ،فرمودند:
«التی تطع إذا أمر،وتسرإذا نظر،وتحفظه فی نفسها وماله» (سنن الکبری للبیهقی)
"بهترین زنان آن است که چون شوهر او را امری کند ،از وی اطاعت می کند و چون
شوهر بسویش بنگرد او را خوش میسازد ،حق شوهر را در نفس خود و مالش را حفظ می
کند"
هر قدر اخالق زن و شوهر نیک باشد ،باز هم حوادثی پیش خواهد آمد که گاه ناگاهی
سبب کدورت روابط زن و مرد می گردد ،در چنین حاالت است که اخالق اصلی بروز
می کند ،پس در چنین حاالت زن و مرد هر دو بکوشند تا حالت روانی طرف مقابل را
درک نموده از صبر و حوصله مندی کار بگیرند و بکوشند تا فضای خانه را صمیمی و
دوستانه بسازند و از حرکات تخریش کننـده در مقابـل همدیگر جدا پرهیز نمایند.
زن نیکوکه امر مشروع شوهرش را با طیب خاطر می پذیرد و در امور مشروع از وی پیروی
می کند و می کوشد تا اسباب خوشی و خوشبختی شوهرش را فراهم می نماید ،در
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صورت غیابت شوهر ،حیثیت و عزت وی را پاس میدارد ،بهترین نعمتی است که
پروردگار بعد از تقوا به بنده اش ارزانی نموده است.
ازدواج سنتی از سنتهای فرستادگان خدا و واقعیتی نهفته در فطرت انسانی است ،چنانچه
رسول معظم اسالم حضرت محمد مصطفی (صلی اهلل علیه وسلم) فرموده اند« :أربع من
سنن المرسلین ،الحیاء و التعطر و السواک و النکاح» (جامع الترمذی)
"چهارچیز از سنت انبیاء(علیهم السالم) می باشد ،حیاءکردن ،استعمال عطر ،نکاح کردن و
مسواک زدن" دین مبین اسالم نه تنها به استحکام زندگی زن و شوهر پرداخت بلکه توجه
جدی به اصالح دیدگاه ها در مورد زن و اقامۀ رابطه بین این دو جنس بر اساس حقایق
فطری مبذول داشت.
این پیوند را به تمام فروعات روانی و عملی آن ،چنان توضیح نمودکه هیچگون اضطراب
و تزلزل را در آن باقی نگذاشته و بر هیچ گوشۀ از زوایای آن پوشیده گی نگذاشت .مرد
بصورت طبعی بسوی زن و زن طیعتا بسوی مرد تمیل دارد و به هدف این که این تمایل
طبعی ،عاملی در تأمین ادامۀ نسل بشری باشد ،آخرین فرستادۀ خدا (صلی اهلل علیه وسلم)
نسل جوان و بالندۀ جامعه را به ازدواج تشویق و ترغیب نموده می فرمایند« :یا معشر الشباب
من استطاع الباءۀ فلیتزوج،فإنه أغض للبصروأحصن للفرج ومن لم یستطع فعلیه بالصوم فإنه
له وجاء» (رواه البخاری ،عن ابن مسعود)
"ای جوانان هرکس از شما که توان و استطاعت دارد با ید ازدواج نماید ،زیرا ازدواج
بهترین وسیلۀ حفظ چشم ( از چشم دوختن به نامحرم) و نگهداری شرمگاه (از بد کاری)
می باشد و اگر کسی توانایی نکاح را ندارد ،باید روزه بگیرد ،چون روزه بهترین مانع (از
طغیان شهوت) است"
نکاح برای مصؤنیت روانی و جلوگیری ازرذایل اخالقی بهترین وسیله بوده تا جائیکه
خداوند (جل جالله) آنرا اسباب غناء قرارداده است آنجا که می فرماید« :وأنکحوااألیاما
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منکم والصالحین من عبادکم وإمائکم إن یکونوا فقراء یغنهم اهلل من فضله واهلل واسع علیم»
(سورۀ نور)42/
"و به نکاح بدهید زنان بی شوهر(و مردان بی زن)را که از شما باشند و (بنکاح در آرید)
غالم های نیکوکار خود را وکنیزکان خود را ،اگر فقیر باشند ،خداوند (جل جالله) از
فضل خود غنی می گرداند ،و خداوند گشایش کننده ،به هرچیز دانا است"
چون نفس بسوی زیبایی و جمال تمایل دارد و فطر تا مرد بدنبال زن زیباست ،پس ،به
هدف اینکه درگیر این نقطۀ ضعف خود نگردیده و در بی ارزشیهای مال و جمال سقوط
نکند ،دین نجات بخش اسالم ،طریق سالم گزینش همسر و همسفر زندگی را برایش نشان
می دهد ،چنانچه رسول اهلل (صلی اهلل علیه وسلم) فرموده اند« :من تزوج إمرأۀ لعزها لم یزده
اهلل إال ذال،ومن تزوجها لمالها لم یزده اهلل إال فقرا،ومن تزوجها لحسبها لم یزده اهلل إال
دناءۀ،ومن تزوج إمرأۀ لم یرد بها إال أن یغض بصره ویحصن فرجه ،أویصل رحمه بارک
اهلل له فیها وبارک لها فیه» (الطبرانی فی األوسط)
"کسی که با زنی بخاطر عزت و مقام او ازدواج کند ،خداوند (جل جالله) بر ذلت او می
افزاید وکسی که بخاطر مال با زنی ازدواج کند ،خداوند بر فقراو می افزاید وکسیکه
بخاطر بلند بودن حسب و خانوادۀ زن با وی ازدواج کند ،خداوند بر حقارت و پستی او می
افزاید وکسی که با زنی ازدواج کند و ارادۀ جز این نداشته باشد که چشم خود را از نا
محرم نگهدارد و شرمگاه خود را حفاظت نماید و یا صلۀ رحم خود را بجا آرد.
خداوند (جل جالله) برای ویدر آن زن و برای زن در آن شوهر برکت می اندازد"
حدیث فوق این معنا را افاده نمی کند که به زیبایی و جمال زن اهمیت داده نشود ،زیرا
حب جمال یک امر فطری است و خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد ،بلکه هدف
این است که انسان نباید در پی جمال ،حسب و مال بحساب مواصفات دیگری باشد.
رسول اهلل (صلی اهلل علیه وسلم) فرموده اند« :ال تزوجوا النساءلحسنهن فعسی حسنهن
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یردیهن وال تزوجوهن ألموالهن فعسی أموالهن تطغیهن والکن تزوجوهن علی الدین وألمۀ
خرماءسوداء ذات دین أفضل» (سنن ابن ماجه)
"با زنان فقط بخاطر حسن ایشان ازدواج نکنید ،شاید که این حسن سبب هالکت شان
گردد .و به خاطر مال شان با آنها ازدواج نکنید شاید این مال سبب طغیان و سرکشی ایشان
گردد ،ولیکن بخاطر دینداری و تقوای شان با آنها ازدواج کنید ،یقینا کنیزک سیاه چهرۀ
معیوبی (آنکه گوشۀ بینی اش و قسمتی از گوشش بریده شده است)که دیندار است بهتر از
همه زنان است"
بر هیچ کس پوشیده نیست که ازدواج یک معاملۀ بازرگانی نیست که بدنبال بدست
آوردن سود از ورای آن بود و نه یک لذت حسی است که جمال و فتنه انگیزی خود را در
بازار شهوات به معرض نمایش گذارد ،بلکه ،ازدواج در اسالم ایجاد توازن بین این همه
صفات بوده و روی دیانت و اخالق ترکیز بیشتر می نماید .چنانچه ابوهریره (رضی اهلل عنه)
از رسول اهلل (صلی اهلل علیه وسلم) روایت می نماید که فرمودند« :قال :تنکح المرأۀ ألربع
لمالهاولحسبها وجمالها ولدینها فاظفربذات الدین تربت یداک» (متفق علیه)
"زن بخاطر چهار صفت به نکاح گرفته می شوند ،بخاطر مالش ،بخاطر حسب و خاندانش،
بخاطر جمالش و بخاطر دینش ،پس توبکوش تا بازن صاحب دین ازدواج کنی (و اگر
چنین نکردی) دستهایت به خاک بیچارگی آلوده شود"
با وجود این همه ،دین نجات بخش اسالم ،مرد و زن را بصورت یکسان بردقت در انتخاب
همسفر زندگی تشوق و ترغیب مینماید تا به نیکویی برگزینند ،زیرا پیوند و میثاق ازدواج یا
قضیه و معاملۀ چند روز نیست که با فرا رسیدن میعاد معین هرکدام به دنبال کار خود
بروند ،بلکه تا پایا ن عمر در کنار هم می مانند که یا در سعادت تمام می مانند و نسیم
خوشگوار خوشبختی در خانۀ ایشان می وزد و یا در شقاوت سوزنده بسر می برند و طوفان
ویرانگر اختالف ،صلح و صفایی شان را از بین می برد .از عبداهلل ابن عباس (رضی اهلل
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عنهما) روایت است که فرستادۀ خدا (صلی اهلل علیه وسلم) فرمودند« :أربع من أعطیهن فقد
أعطی خیرالدنیا واآلخرۀ :قلبا شاکرا ،ولسانا ذاکرا ،و بدنا علی البالءصابرا ،و زوجۀ ال تبغیه
خونا فی نفسها وال ماله» ( .الطبرانی فی الکبیرواألوسط)
"چهار چیز است که اگر به کسی داده شود ،به تحقیق که تمام خیر دنیا وآخرت برایش
داده شده است .قلب شاکر ،زبان ذاکر ،جسم صابر بر ابتالءها و زوجۀ نیکی که در پی
خیانت کردن با در نفس خود و مال شوهر نباشد"
اگر به اتفاقات ناگواری که در برخی از موارد به تفریق و جدایی زن و شوهر منجر می
شود دقت نماییم ،دیده می شود که ،نتیجۀ انتخاب نادرست و فریفته شدن به یک جانب
بدون در نظرداشت جوانب دیگر می باشد ،گاهی انتخاب همسر در نتیجۀ فریفته شدن به
موقف معینی صورت می گیرد ،شاید در ابتدای امر برای خواستگار فرصت دیدن دختر
مورد نظر داده نمی شود .و احیانا در نتیجۀ حاالت عاطفی زودگذر صورت گرفته و با
گذشتن آن لحظه و فروکش نمودن عواطف ،رابطۀ همسری به پایان می رسد.
پس دختران و پسران جوان آگاهانه همسر زندگی خویش را برگزینند و بدقت کامل به
همسفر زندگی خویش بنگرند ،بصورت مباشر و یا با پا در میانی افراد دیگر معلومات
خویش را در مورد طرف مقابل کامل نمایند ،چنانچه مغیره بن شعبه (رضی اهلل عنه) زنی را
خواستگاری کرد و این موضوع را به رسول اهلل (صلی اهلل علیه وسلم) یاد آوری نمود،
ایشان فرمودند« :برو آن زن را از نزدیک ببین ،زیرا این کار برای ادامۀ زندگی تان بهتر
است"
با در نظرداشت اهمیت موضوع ،دین مبین و مقدس اسالم به آن عطف توجه خاص نموده
و اسباب انتخاب همسر را میسر گردانیده است ،تا آنگاه که اولیای دختران و پسران جوان
این وسعت قلب را پیدا نکنند و از آموزه های اسالم وآخرین معلم بشریت (صلی اهلل علیه
وسلم) نیاموزند و به تأسی از آن برای اوالدهای خود (دختر و پسر)شان اجازۀ ندهند تا
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یکدیگر را از نزدیک دیده و ضمن نشست هایی همراه با وقار و عزت ،در چوکات اخالق
و فضایل اسالمی با یکدیگر قبل از انتخاب تعارف حاصل نکنند منتج به یک پیوند موفق
نخواهد شد و انتظار خوشبختی آن جفت را نباید داشت .زمان آن گذشته است که مادر و
پدر برای دختر و پسرش هم سفر زندگی انتخاب می کرد ،و این شیوه و عصر باید پایان
یابد تا بدبختی های که خانواده به آن دچار اند نیز پایان یابد.
پدران و مادرانی که می پندارند دین جز تحجر نیست و به این باور اند که دختران جوان،
انسانها کامال قاصر العقل بوده و فقط می توانند سه بار از تاریکی ها بیرون شوند .یکبار از
رحم مادر به صحرای زندگی ،بار دیگر از خانۀ پدربه سوی خانۀ شوهرودر اخیرازخانۀ
شوهر بسوی قبرستان؟ اینها باید دید وباور خودرا تغیر دهند وتربیت اوالد شان را در
مطابقت به آموزه ها وارزشهای واالی اسالمی آماده کنند.
به یقین می توان گفت که علل ناکامی بسیاری از ازدواج ها ،انتخاب غلط ونا درست
است،که در اکثر این ناکامی ها نقش والدین با توسل به شیوه های غلط برجسته بوده
است ،پس الزم است تا درهنگام خواستگاری هردو طرف در شناخت طرف مقابل دقت
نمایند و به اخالق ودیانت شخص مورد نظر اهمیت بدهند تا باشد که انشاءاهلل جامعۀ داشته
باشیم که عاری از ف ساد اخالقی بوده وکانون گرم همه خانواده ها مملؤ از محبت و
صمیمیت باشد و پسران ودختران که شدیدا از بزرگان الگوگیری می نمایند ،در جهت
تشکیل خانواده های صالح و مسلمان موفق ومؤید باشند.
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حق میراث زنان ازدیگاه اسالم
(استاد زین العابدین(کوشان))
یکی از راه های کسب مشروع در اسالم ،حق میراث است .وراثت حقی است که بر اساس
خواست فطری انسان ،عدالت و احترام ارادۀ مالک اموال بنا یافته است و تثبیت این حق از
یکطرف اسباب بذل مزید سعی و تالش درکسب مال را فراهم می کند و از سوی دیگر
یک نوع تضمین خیلی قوی اجتماعی برای افراد خانواده به حساب می آید .همچنان بهترین
وسیلۀ توزیع سرمایه بوده و از تراکم آن نزد افراد محدود و معدود جلوگیری میکند.
بنابرین گفته می توانیم که نظام میراث یکی از مزایا و مظاهر عدالت در اسالم و بزرگترین
بخش اقتصادی اسالمی را تشکیل میدهد .و این نظام براساس احترام اراده و خواست
صاحب مال بنا نهاده شده است ،به این معنا که ،هر شخصی می خواهد که اموال دست
داشته اش بعد از مرگش به قریب ترین کسانش برسد .شریعت اسالمی تقسیم اموال متروکه
را بصورت خیلی دقیق و مفصل بیان نموده و عدالت کامل را در تقسیم آن در نظر داشته
است .چیز دیگری که قابل تأمل است اینکه مبدأ وراثت باعث ازدیاد نشاط و فعالیت می
گردد ،اسالم راه توزیع سرمایه را به طریق مسالمت آمیز و طبیعی آماده ساخته و بدون اینکه
تشدد و برخوردی صورت گیرد ،سرمایه های بزرگ تقسیم گردیده و تعدادزیادی ،از آن
برخوردار میگردد و بدون شک این امریکی از ویژگیهای منحصر به اسالم است .تنظیم
میراث در اسالم به گونۀ نهایت دقیق و با درنظرداشت عدالت و انصاف صورت گرفته است
که نمونه آنرا در هیچ قانون و تشریع دیگری سراغ نداریم اسالم درتعین سهم هرفرد ،اموری
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مانند قرابت به میت ،ضرورتها و مکلفیت های مالی و غیره را در نظر داشته و در روشنائی
همین مالحظات سهم هرکدام را تعین و مشخص نموده است.
شریعت اسالم ورثۀ را که سهم معین در متروکۀ میت دارند ،و به ذوی الفروض شهرت یافته
اند مشخص نموده است که تعدادشان به دوازده تن می رسد ،از جمله :هشت تن آنها از
إناث و چهار نفر باقیمانده از ذکور بوده است و خود نشان دهندۀ این امرست که دین نجات
بخش اسالم تا چه حد موقف و جایگاه زن را در استحقاق متروکۀ میت لحاظ نموده است،
خداوند متعال می فرماید(:للرجال نصیب مما ترک الوالدان واألقربون وللنساء نصیب مما
ترک الوالدان واألقربون مما قل منه أوکثرنصیبا مفروضا) (النساء)7:
"یعنی :برای مردان ،ازآنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود برجای میگذارند ،سهمی
است و برای زنان نیز ،ازآنچه پدر و مادر و خویشاوندان می گذارند سهمی؛ خواه آن مال،
کم باشد یا زیاد این سهمی است تعین شده و پرداختنی"
قرطبی در شأن نزول آیۀ فوق می نویسد :قبل از اسالم و در عصر جاهلیت عادت چنین بود
که تنها مردان را وارث اموال میت میدانستند و عقیده داشتند :آنکس که توان و قدرت
حمل سالح و جنگ و دفاع از حریم زندگی وگاهی هم غارتگری را ندارد ،مستحق ارث
نمی شود .از همین روز زنان و اطفال را از ارث بردن محروم می نمودند و تمام ثروت میت
را در میان مردانی که در قرابت دورتر بودند تقسیم می نمودند .تا آنکه یکی از انصارکه
اوس بن ثابت نام داشت وفات نمود و از خود دختران و پسران خورد سالی را برجای
گذارد ،پسران کاکایش بنام های خالد و عرفطه همه دار و ندار او را بین هم تقسیم نمودند و
به همسر و اطفال خورد سال او چیزی ندادند .خانم او شکایت خود را به رسول اکرم (صلی
اهلل علیه وسلم) عرض نمود ،در حالیکه تا آن روز حکمی از اسالم در مورد وجود نداشت،
بدینصورت این آیۀ شریفه شرف نزول یافت و رسول اکرم (صلی اهلل علیه وسلم) آن دو را
احضار نموده و برایشان دستور داد تا در اموال مذکور دخالتی نداشته باشند وآنرا برای
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بازماندگان درجه اول ،یعنی فرزندان و خانم او بگذارند تا چگونگی تقسیم آن در پرتوآیات
قرآن تقسیم گردد( .قرطبی:ج5ص)55
نزول این آیه ،در حقیقت گام بزرگی در جهت مبارزه با عادات و رسوم غلطی که انسانیت
آنروز بخصوص زنان را آزار میداد برداشته شد ،بنابرین هیچ کس حق ندارد سهم و حصۀ
دیگران را غصب نماید.
همانند امروزکه چنین بی عدالتی در حق زنان و دختران این سرزمین از طرف پدران و
برادران که نزدیکترین کسان برای شان هستند ،روا داشته می شود ،و هیچگاه کسی چه از
دانشمندان و چه مردمان عادی جامعه به این امر مهم توجه نکرده اند ،در حالیکه پیامبر معظم
اسالم (صلی اهلل علیه وسلم) بدلیل اهمیت این امر مهم و اثرگذار در جامعه و خانواده ها
،علم میراث را نصف علم خوانده وروی آموزش آن تأکید مینماید ،طوریکه می فرماید:
(تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم) (فقه اسالمی وادلته:ج8ص.)152
"بیاموزید فرائض«علم میراث» را وهم به مردم بیاموزانید ،زیرا که فرائض نیمی ازعلم است"
پیامبر بزرگوار اسالم (صلی اهلل علیه وسلم) بدلیل اینکه انسان دارای دو حالت است که یکی
زندگانی مؤقتی دنیا که همه علوم متعلق به آن است و حالت دیگرحالت بعد از مرگ است،
و علم فرائض هم به امورات بعد از مرگ مربوط است ،و از اهمیت و ویژگی بخصوصی
برخوردار است،نصف علم خوانده است ازینرو همه باید به آن اهتمام خاص داشته باشند.
پس اگر مشخصا روی استحقاق زنان در بحث میراث صحبت داشته باشیم ،تنها دختران میت
را معیار قرار داده مالحظه نماییم که چگو نه دین مبین اسالم به مقام زن در استحقاق میراث
ارج میگذارد ،خداوند متعال می فرماید( :یوصیکم اهلل فی أوالدکم للذکرمثل حظ األنثیین
فإن کن نساءفوق اثنتین فلهن ثلثا ما ترک وإن کانت واحدۀ فلها النصف()..سورۀ النساء:آیۀ)22

"خداوند در بارۀ فرزندانتان به شما سفارش می کند که سهم (میراث) پسر ،به اندازۀ سهم دو
دختر باشد و اگر فرزندان شما( ،دو دخترو) بیش از دو دختر باشند ،دو سوم میراث از آن
آنهاست و اگر یکی باشد ،نیمی (از میراث) ازآن اوست"...
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درآیۀ فوق از نظر جمله بندی و طرز بیان ،ارث دختران اصل قرارداده شده ،و ارث پسران
به صورت فرع و با مقایسه با آن تعیین گردیده است ،و این یک نوع تأکید روی مسئلۀ ارث
بردن دختران و مبارزه با سنت های جاهلی است که آنها را بصورت کل محروم می نمودند.
خداوند متعال باز هم درآخرین آیۀ سورۀ مبارکۀ النساء در این رابطه می فرماید( :یستفتونک
قل اهلل یفتیکم فی الکاللۀ إن امرؤهلک لیس له ولد وله أخت فلها نصف ماترک وهو یرثها
إن لم یکن لها ولد فإن کانتا اثنتین فلهما الثلثان مما ترک وإن کانوا إخوۀ رجاال و
نساءفللذکرمثل حظ األنثیین یبین اهلل لکم أن تضلوا واهلل بکل شیءعلیم)

(سورۀ النساء :آیۀ )271

"از تو(دربارۀ ارث) سوال می کنند ،بگو :خداوند(جل جالله) (خواهر و برادر) را برای شما
بیان می کند :اگر مردی از دنیا برود،که فرزند نداشته باشد ،و برای او خواهری باشد ،نصف
اموالی را که بجا گذاشته است از او(ارث) می برد وآن (مرد نیز) تمام مال را از خواهر ،به
ارث می برد ،در صورتی که (خواهر) او فرزند نداشته باشد و اگر دو خواهر(از او) باقی
باشند دو سوم اموال را می برند و اگر برادران و خواهران باهم باشند ،برای هر مذکر ،دو
برابر سهم مؤنث است.
خداوند برای شما بیان می کند تا گمراه نشوید و خداوند به همه چیز داناست"
در رابطه به شأن نزول این آیه ،برخی از مفسرین کرام از حضرت جابر بن عبد اهلل انصاری
چنین روایت می کنند که می گوید :من شدیدا بیمار بودم ،پیامبر(صلی اهلل علیه وسلم) به
عیادت من آمد ،درآنجا وضو گرفت و از آب وضوی خود بر من پاشید ،من که در اندیشۀ
مرگ بودم به پیامبر(صلی اهلل علیه وسلم) عرض کردم که :وارث من فقط خواهران من
هستند ،میراث آنها چگونه است ،این آیه که فرائض نام دارد ،نازل شد .معموال کسانی که
بالواسطه به شخص متوفی مربوط می شوند ،مقدار ارث شان به اندازۀ همان واسطه است،
یعنی برادران و خواهران مادری به اندازۀ سهم مادر می برند که یک سوم است ،و برادران و
خواهران پدری یا پدر و مادری ،سهم ارث پدر را می برند که دو سوم است.
(قرطبی:ج1ص)18
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همچنان از جابر(رضی اهلل عنه) روایت است که همسر سعد بن الربیع ،دو دختر سعد را نزد
رسول اهلل (صلی اهلل علیه وسلم) آورد وگفت :یا رسول اهلل! اینها دو دختران سعد هستند و
پدر شان در غزوۀ احد در جنگ با شما بود و شهید شد .اکنون کاکای اینها مال سعد را
تصرف نموده و برای این دو دختر چیزی باقی نگذاشته است ،و معلوم است که با این
دخترها ازدواج کرده نمی شود مگر اینکه مالی داشته باشند .پیامبر اسالم (صلی اهلل علیه
وسلم) برایش فرمود« :یقضی اهلل فی ذالک ،فنزلت آیۀ المیراث فبعث رسول اهلل صلی اهلل
علیه وسلم إلی عمهما فقال:
أعط ابنتی سعد الثلثین وأعط أمهما الثمن وما بقی فهو لک)(رواه الترمذی)

"اهلل (جل جالله) درین مورد فیصله خواهد کرد .پس آیت میراث نازل گردید و رسول اهلل
(صلی اهلل علیه وسلم)کاکای آنها را خواسته و برایش گفت :دو ثلث ما را برای دختران و
هشتم حصه را برای مادرشان بدهید وآنچه باقی خواهد ماند ازآن شماست"
بخاطر وضاحت بیشتر موضوع و غرض فهم دقت و عدالت نظام میراث در اسالم و بیان این
مطلب که تا چه پیمانه دین مبین اسالم روی این مطلب اهتمام داشته و ترکیز نموده است،
فقط حالت دختران را مورد بحث و مداقه قرار میدهیم ،که پدرشان فوت نموده است و
میراثی از وی باقیمانده است.
دختر در استحقاق میراث از متروکۀ میت دارای سه حالت است که مختصر از وی آن بحث
می شود:
 -2اگر از متوفی تنها یک دختر باقیمانده باشد ،و پسری نداشته باشد ،درین صورت دختر از
متروکۀ وی مستحق نصف می گردد.
 -1در صورتیکه میت دو دختر و یا بیشتراز آن داشته و پسری نداشته باشد ،دختران همه در
دو سوم حصۀ متروکه (ثلثان) شریک هستند و در میان شان تقسیم می نمایند.
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 -3اگر از متوفی دختران و پسران بصورت مختلط وجود داشته باشد ،درین حالت همه
عصبه گردیده مترکه را بین هم بطوریکه هر پسر دو چند دختر تقسیم مینمایند.
حال احوال زن و مرد را مورد توجه قرار میدهیم :
زن و شوهر درصورت فوت شدن یکی از ایشان هرکدام دو حالت دارد ،به این ترتیب:
 -2اگر شوهر فوت نماید ،حال آنکه از وی اوالد پسر و یا دختری از همین زوجه و یا خانم
دیگرش باقیمانده باشد ،درین صورت ،زن مستحق یک هشتم (ثمن) میراث می گردد ،ولی
اگر از میت دختر و پسری باقی نمانده باشد ،زن یک بر چهارم حصۀ متروکه را به ارث می
برد .اگرمیت دو خانم و یا بیشتر از آن داشت ،همه در ثمن و یا ربع شریک هستند.
 -1اگر زوجه فوت نماید دختر و یا پسری از وی بجا نمانده باشد ،شوهرش مستحق نصف
متروکۀ وی میگردد ،ولی اگر از متوفی دختر و یا پسری باقیمانده باشد ،درین صورت
شوهرش یک چهارم حصۀ متروکه (ربع) را مستحق می می گردد ،البته بعد از ادای قرض و
وصیت میت ،اگر وصیت کرده باشد.
حال چیزی که الزم است به آن پرداخته شود این است که ظاهراً ارث مرد دو برابر زن
است ،اما با تأمل و دقت بیشتر روشن خواهد شد که ارث زنان دو برابر مردان می باشد ،و
این بخاطر حمایتی است که اسالم از حق و حقوق زن نموده است .
زیرا اسالم وظائف و مکلفیت های را بر عهدۀ مردان گذارده است که با توجه با آن ،نیمی
از عاید و درآمد مردان عمال مصارف زنان را تشکیل می دهد ،در حالیکه بر عهدۀ زنان
چیزی گذارده نشده است ،مرد باید هزینۀ زندگی همسر خود را طبق نیازمندیهای او ،از
مسکن  ،پوشاک ،خوراک و سائر لوازم بپردازد ،و هزینۀ اطفال خورد سال نیز بر عهدۀ
اوست ،در حالیکه زنان از هر گونه پرداخت هزینۀ حتی برای خودشان معاف هستند.
درین صورت زن میتواند تمام سهم ارث خود را پس انداز کند ،در حالیکه مرد ناچار است
آنرا برای خود ،همسر و فرزندان خورد سال خویش به مصرف برساند و نتیجه هم این طور
می شود که نیمی از درآمد مرد برای زن به مصرف میرسد و نیمی هم برای خودش ،حال
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آنکه سهم زن همچنان به حال خود باقی میماند .در حالیکه حق دارد در اموال خود به هر
شکلی خواسته باشد تصرف کند ،بدون اینکه ضرورتی به اجازۀ کسی داشته باشد.
در حدیثی که عبد اهلل بن عباس(رضی اهلل عنهما) روایت می کند آمده است که رسول اهلل
(صلی اهلل علیه وسلم) می فرماید:
( ألحقوا الفرایض بأهلها( ).....متفق علیه)
"سهام تعین شده در کتاب اهلل را به مستحقین آن بدهید"...
هنوز هم کسانی هستند که همانند دورۀ جاهلیت زن را فاقد این صالحیت و استعداد میدانند
و از این حق مسلم آن اغماض و چشم پوشی مینمایند و یا حد اقل در بیشترین نقاط
کشورمان عمال زنان از این حق مشروع و اسالمی شان بی بهره و محروم هستند ،با تأسف،
فرهنگ دورۀ جاهلیت به حدی در بعضی از ساحات کشور ما حکمرانی می کند ،که زنان
خود حاضر نیستند ازین حق خود بهره مند شوند تا جائیکه این امر را شرم وعار میدانند.
با وجود همه تأکیدات و ارشادات بی بدیل قرآن کریم و احادیث گهر بار رسول اکرم
(صلی اهلل علیه وسلم) در بسیاری از ساحات و قلمروکشور ما حاال هم قوانین میرات طوریکه
الزم وشایسته آن است مورد تطبیق و تعمیل قرار نمی گیرد ،که عوامل و دالیل گوناگونی
میتواند داشته باشد ،از عدم آگاهی مردم الی حرص و محبت بستگان زنان میتواند نقش
داشته باشد ،این بزرگترین ظلمی است که بر زنان و دختران این مرز و بوم تحت عناوین
مختلف روا داشته می شود .خداوند جل جالله در مکان نهی از خوردن مال دیگران به ظلم
وستم می فرماید( :والتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل) (سورۀ بقره:آیۀ )288
"و اموال یکدیگر را به باطل (و ناحق) در میان خود نخورید"..
گرچه آیۀ شریفه از موضوع خاصی نام برده است ،ولی آشکار است که هرنوع تصرف مال
مردم را به زور ،حیله و فریب و غصب ،شامل مفهوم ظلم بوده وکامال حرام است ،و با
تأسف که امروز در جامعۀ ما به شدت رایج است ،و این چیزیست که رسول اکرم (صلی اهلل
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علیه وسلم) آنرا پیش بینی نموده میفرماید( :تعلموا الفرائض وعلموها،فإنها نصف العلم،
وهوینسی ،وهو اول شیء ینزع من أمتی) ( .نیل االوطار:ج1ص)53
"بیاموزید فرائض(علم میراث)را و هم برای مردم بیاموزانید ،زیرا که فرائض نصف علم
است ،و این (علم) به با فراموشی سپرده می شود وآن اولین چیزی است که از بین امت من
برداشته می شود"
براستی هم که امروز این فریضۀ الهی مورد دستبرد افراد ظالم ،فرصت طلب ،حسود و
محبان زر و زور قرارگرفته و در جامعۀ ما اثری ازآن نیست ،درست همانند دورۀ جاهلیت
قبل از اسالم که ازارث زنان وکودکان بدلیل ناتوانی جسمی و عدم اشتراک شان در جنگها
خبری نبود.
پس الزم و ضروری خواهد بودکه علما و دانشمندان این سرزمین گردهم آیند ،عوامل این
پدیدۀ شوم را که اقتصاد کشور و ملت ما را به شدت تهدید میکند ریشه یابی نموده و در
پرتو ارشادات دین نجات بخش اسالم برای این معضل فلج کننده و بدور از انصاف راه
حلی بیابند ،ولی بطور اختصار می خواهم روی عوامل و اسباب این پدیدۀ گیچ کننده
مطالبی را به عرض برسانم :
 اولین چیزی که میتواند در بی پروایی و عدم اعتنای مردم به این امر مهم نقش داشته باشد،همانا مفکورۀ دورۀ جاهلیت قبل از اسالم است ،زیرا هنوز هم در بسیاری از نقاط کشور
همان عنعنات و فرهنگ ناپسند قبیلوی دورۀ پیش از اسالم حکم می راند ،چون هنوزکه
هست اسالم بعنوان دینی که در همه عرصه های زندگی باید نقش ایفا کند ،در چنین
مناطقی مطرح نیست .و زنان بیشترین مردمی هستند که متضرر می شوند.
 عامل دیگری که میتواند در محروم ماندن زنان از حق میراث نقش داشته باشد ،عدمآگاهی مردم ازآموزه های اسالمی و بخصوص احکام میراث می باشد.
– چیز دیگری که میتواند در زمینه نقش بارزداشته باشد ،همانا دور نگهداشتن زنان
ازآموزشهای اسالمی و عدم آگاهی شان از حقوق و امتیازتی است که دین مبارک اسالم
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برایشان ارزانی نموده است .پس الزم است تا مردم و مسؤلین اموراعم از علماء ،دانشمندان و
احاد افراد جامعه دست بدست هم داده برضد این بی عداتی و مظالم مشهود مبارزۀ همه
جانبه نمایند ،بگونۀ که عوامل و بسترهای آن باید نابود گردد.
در نخست علماء ،دانشمندان ،و متولیان امور ،بعوض عنعنات ناپسند و قرون وسطایی ،در
جهت پخش و نشر ارشادات اصیل اسالمی و تحکیم باورهای دینی مردم در عرصه های
مختلف زندگی شان کوشش های خود را هماهنگ سازند .و تالش شود تا در جهت
حاکمیت قانون و تطبیق آن در جامعه کار شود.
– از طریق منابر ،مساجد ،رسانه های صوتی و تصویری تبلیغات گسترده ،همه جانبه و مستمر
صورت گیرد تا آگاهی مردم عامۀ جامعه را ارتقا دهد ،بدینوسیله نقش مهمی در راستای
احقاق زنان برداشته خواهد شد.
– برای ارتقای آگاهی دینی زنان ،زمینه ها و فرصت ها ایجاد گردد ،تا این استعداد و
توانایی ها را بدست آورند که از طریق مشروع وآگاهانه و بدور از تشدد و اعمال خشونت،
از حقوقی که دین مبین اسالم برای شان عطا نموده است دست پیدا کنند و شاهد جامعۀ
باشیم که انواع بی عدالتی ها را شاهد نباشیم.
منابع و مراجع:
 -2قرآنکریم
 -1قرطبی،ابی عبد اهلل محمدبن احمد االنصاری،الجامع الحکام القرآن،دار الکتب
العلمیه،بیروت.2548
 -3زحیلی ،دکتور وهبه ،الفقه االسالمی وادلته ،دارالفکردمشق.2532
 -5ترمذی ،ابی عیسی محمد بن عیسی بن سوره ،سنن الترمذی ،مکتبه مصطفی حلبی قاهره.
 -5بخاری ،ابوعبد اهلل محمد بن اسماعیل بن ابراهیم ،صحیح البخاری ،داراحیاءالتراث
العربی بیروت .
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 -1مسلم ،ابی الحسین بن الحجاج القشیری النیسابوری ،صحیح المسلم ،داراحیاءالکتب
العربیه قاهره.
 -7الشوکانی ،االم ام عالمه محمد بن علی بن محمد،نیل االوطار،دار الکتب العربی،بیروت
.2514
استاد زین العابدین (کوشان)ریاست تدقیق وعلوم اسالمی وزارت ارشاد،حج واوقاف.
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ازدواج خدیجه(رض)با پیامبر(ص)

نقش خدیجة الکربی رضی الله عنها درگسرتش دعوت اسالمی
(استاد زین العابدین کوشان)

ازدواج خدیجه رضی الله عنها با پیامرب صلی الله علیه وسلم:
خدیجه (رضی اهلل عنها) ،الگوی زوجۀ صالحه ای است که زندگی مرد بزرگی را تکمیل می
نماید .پیامبران قلوب خیلی حساسی داشتند و عهده دار بخش بیشتر واقعیتی بودند که می
خواستند آنرا تغیر دهند و مشکالت بزرگ دعوت و مبارزه را در راه آوردن سعادتی که می
خواستند بدان نایل شوند ،تحمل می نمودند .رسول اکرم (صلی اهلل علیه وسلم) در زندگی
فردی خویش ،به کسی احساس نیاز می نمودند که آرامش وآسایش را در زندگی اش فراهم
آورده ،و با ایشان همکاری نماید،که خدیجه (رضی اهلل عنها) در این مواصفات ممتاز
ومنحصر به فرد بود ودر زندگی حضرت رسول اکرم (صلی اهلل علیه وسلم) اثرات بس
بزرگ وعمیقی داشت( .فقه السیره ،تألیف محمد الغزالی ،ص)87
ازدواج پیامبر(صلی اهلل علیه وسلم) با خدیجه (رضی اهلل عنها) بر اساس تقدیر الهی
بود.خداوند متعال برای فرستاده اش همسری برگزید که شایسته او بود،با اوهمکاری
میکردومصیبتها رامی کاست واو را درحمل مسؤلیتهای بزرگ رسالتش یاری می نمود ودر
غم هایش شریک بود.
خدیجه(رض)و نزول وحی بر رسول اکرم(ص)
زمانی که نزول وحی بر رسول اکرم(صلی اهلل علیه وسلم)آغاز گردید،فصل جدیدی
درحیات جامعۀ بشری ،که در ظلم
تکده،راه را گم کرده وحیران شده بشمارمی رفت ،به میان آمد .
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نزول وحی ،درحالیکه رسول مقبول (صلی اهلل علیه وسلم) ،نسبت به همۀ مردم شجاع تر و
قوی تر بود وزندگی و دعوت شان در مدت بیست و سه سال رسالت و نبوت که وقوع
حوادث و رخدادها را شاهد است نیز بیانگر این حقیقت است ،یک امر دشوار بود ،دشواری
و مشکالت وحی این بود که :پیام خداوند (جل جالله) بوسیلۀ بزرگترین فرشته بر بزرگتری
فرد بشر نازل می گردید ،به راستی هم امر مهمی بود که کسی قدرت متحمل شدن آنرا
نداشت مگر کسی که خداوند (جل جالله) او را برای بدوش گرفتن این رسالت و رسانیدن
آن برگزیده باشد.
در حدیثی که بخاری و مسلم از عائشۀ (رضی اهلل عنها) روایت میکنند ،آمده است که گفت:
«من او را دیده ام ،یعنی پیامبر را،که در روز خیلی سرد ،وحی بر او نازل می شد و در حالی
نزول وحی تمام می شد و از او جدا می گشت از پیشانی اش عرق سرازیر بود»
(بخاری بدء الوحی،شمارۀ  -3مسلم کتاب الفضائل)3333

عباده بن صابت (رضی اهلل

عنه)نیزمی گوید«:وقتی وحی بر پیامبر(صلی اهلل علیه وسلم) ناز می گردید،از شدت آن
اندوهگین وچهره اش متغیرمی شد»( .مسلم،کتاب الفضائل ،شمارۀ)3332

بعد ازنزول

وحی ،پیامبر بزرگوار اسالم (صلی اهلل علیه وسلم) در حالیکه قلبش به شدت می تپید ،نزد
خدیجۀ الکبری (رض اهلل عنها) برگشت و فرمود :مرا بپوشانید! او را پوشانیدند تا اینکه ترس
و هراس از او دور شد رسول اکرم (صلی اهلل علیه وسلم) موضوع را به سمع خدیجۀ الکبری
(رضی اهلل عنها) رسانید و فرمود :برخودم هراس دارم و احساس خطر می نمایم .خدیجۀ
(رضی اهلل عنها) گفت :نه هرگز ،سوگند بخدا که خداوند ترا خوار نمی کند؛ تو پیوند
خویشاوندی را بر قرار میداری ،بینوایان را کمک می کنی ،بار دیگران را بر دوش می کشی،
مهمان نواز هستی وکسانی را که در راه حق دچار گرفتاری و مشکالت می شوند ،یاری
میدهی.
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مالحظه می گرددکه خدیجۀ الکبری (رضی اهلل عنها) با قوت قلبی که داشت نترسید و
هراسان نگردید و با آرامش و سکون از ماجرای اتفاق افتاده به خوبی استقبال نمود ،و عالوه
برآن رفتن او نزد ورقه بن نوفل و باز گوکردن ماجرا برای او بیانگر قوت قلب خدیجۀ
الکبری (رضی اهلل عنها) می باشد.
السیرۀ النبویه ،صالبی ،ج ،1ص121به نقل از التاریخ االسالمی ،حمیدی ،ج1ص )11واکنش
خدیجۀ (رضی اهلل عنها) در برابر وحی ،برگستردگی ادراک او داللت می کند؛ زیرا که
اوآنچه را شنیده بود با وضعیت واقعی پیامبر(صلی اهلل علیه وسلم) مقایسه می کرد و فهمید که
چون محمد (صلی اهلل علیه وسلم) بر خوبی های اخالقی خوگرفته است ،هیچگاه خداوند
(جل جالله) او را خوار نخواهد کرد .أم المؤمنین خدیجه (رضی اهلل تعالی عنها) براساس
فطرت و شناخت خود از سنت های خدا درآفرینش الهی و بر اساس یقینی که به سرمایۀ
بزرگ اخالقی پیامبراکرم (صلی اهلل علیه وسلم) داشت که هیچ انسانی در زندگی عادی خود
و در برخورد با مردم از چنین سرماِیۀ برخوردار نیست و همچنین با الهام از سوابق محمد
(صلی اهلل علیه وسلم) محمد (صلی اهلل علیه وسلم) که مورد عنایت خداوند (جل جالله) بود
و نشان میداد که رسول خدا (صلی اهلل علیه وسلم) مورد بزرگداشت خداست ،ایمان آورد.
السیرۀ النبویه ،صالبی ،ج1ص)121
خدیجه (رضی اهلل تعالی عنها) تنها به این هم اکتفا نکرد؛ بلکه نزد پسر کاکایش ،عالم
بزرگوار ورقه بن نوفل ،رفت ،ورقه که عالمی نصرانی بود و از تعالیم انجیل آگاهی داشت،
منتظر ظهور ایشان بود ،سخنان ارزندۀ گفت که اثر خوبی در پا برجایی و تقویت قلب پیامبر
بزرگوار اسالم گذاشت.
خدیجه (رضی اهلل تعالی عنها) نقش بسیار مهمی در زندگی پیامبراکرم (صلی اهلل علیه وسلم)
ایفا نمود؛ زیرا در جامعه و قومش دارای شخصیت مهمی بود و از نظر مهربانی و بردباری و
فرزانگی ،قاطعیت و سائر خوبیهای اخالقی دارای کفایت بود و حکمت خداوند (جل جالله)
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در مورد ازدواج پیامبراکرم (صلی اهلل علیه وسلم) و خدیجه این بود که پیامبر الگوی جهانیان
و به ویژه سرمشق دعوتگران به سوی خدا بود ،پس ازدواج ایشان و خدیجه در واقع الهامی از
جانب خداوند (جل جالله) به تمامی حامالن دعوت اسالمی که در این زمینه به داعی بزرگ
تأسی بجویند تا اهداف بلندی که آنان برای تحقق آن تالش می نمایند ،برای شان محقق
شود.
خدیجه (رضی اهلل تعالی عنها ) ،نمونه ای زیبا و الگویی واال برای همسران داعیان دین است؛
زیرا داعیان راه خدا با سائر مردانی که از زیر بار دعوت شانه خالی می کنند ،تفاوت دارند و
هیچگونه شباهتی بین داعیان و دیگران وجود ندارد،چرا که او صاحب هدف و رسالت است.
زن نیک و پارسا نقش مهمی در موفقیت دعوت دارد ،و خدیجه (رضی اهلل تعالی عنها) نه تنها
راه کمال و ترقی پیامبر اکرم (صلی اهلل علیه وسلم) نقش آفرینی نموده بلکه خود او نیز در
تمامی مقاطع مختلف و حتی از اولین لحظه های نزول وحی همانند بالی جهت پرواز سریعتر
پیامبر (صلی اهلل علیه وسلم) قرار گرفت .بدون تردید زن صالح و نیکوکار که آمادگی
پذیرفتن چنین رسالتی را داشته باشد ،نقش بزرگی در موفقیت شوهر در رسیدن به اهدافش
دارد .از همین رو رسول خدا (صلی اهلل علیه وسلم) می فرماید:
{الدنیا متاع وخیرمتاع الدنیا المرأۀ الصالحه} ( مسلم ،شمارۀ ،1218ص،1101کتاب الرضاع)
"دنیا ،متاع وکاالی است و بهترین متاع دنیا ،زن صالح و نیکوکار است".
محبت و وفاداری پیامبر(صلی اهلل علیه وسلم) با خدیجه (رضی اهلل عنها)
طوریکه همگان میدانند ،عادتا مردان از همسران شان که زندگی را ترک می کنند ،خاطره
های خوب وگاهی هم دردناک آنان را به خاطر می آورند ،و در نهایت با یاد آوری همسر و
یا آن خاطره ها ،الفاظی چون شاد روان ،مرحومه ،بر زبان می رانند ،و قسمتی از آن مهر و
محبت روزگار ازدواج ،چون خاطره ها ،فرزندان و یا چیز دیگری به میراث میماند .ولی با
ازدواج نمودن با زن نیکوکار دیگری همه درد ها وآالم ناشی ازآن مصیبت را به فراموشی
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می سپارد ،ولی ،پیامبر بزرگواراسالم (صلی اهلل علیه وسلم) نمونۀ واال در وفا داری و نیکی
کردن به خدیجه (رضی اهلل عنها) در زندگی و پس از مرگش می باشد و او را در زندگی به
خانه ای در بهشت مژده داد و سالم خدا و جبرئیل را به او رسانید .از ابو هریرۀ (رضی اهلل عنه)
روایت است که گفت«:جبرئیل نزدپیامبر اکرم (صلی اهلل علیه وسلم)آمدوگفت این خدیجه
است پیش تو آمده وظرفی پر از آب وغذا همراه دارد،چون به نزد تو آمد از جانب
پروردگارش و از جانب من به او سالم برسان و به خانۀ طالیی در بهشت مژده اش بده که
هیچ سر و صدا وکدورت و رنجی در آن نخواهد بود»( .مسلم،کتاب فضائل الصحابه،
ص ،1778شماره)3233
عائشۀ (رضی اهلل عنها) از وفاداری پیامبر(صلی اهلل علیه وسلم) نسبت به خدیجه (رضی اهلل
عنها) می گوید « :بر هیچ یک از زنان پیامبر به اندازه خدیجه رشک نمی بردم .من او را
ندیده بودم ،اما پیامبراکرم (صلی اهلل علیه وسلم) به کثرت از او یاد می کرد وگاهی
گوسفندی را می کشت و سپس آنرا قطعه قطعه می نمود و به دوستان خدیجه می
فرستاد.گاهی به او می گفتم:گویا در دنیا زنی غیر از خدیجه وجود نداشته است؟ می فرمود:
او چنین و چنان بود و من از او فرزند داشتم» (البخاری،کتاب مناقب االنصار ،چ ،8ص)133
و هنگامی که یکی از خواهران خدیجه اجازۀ ورود نزد پیامبر اکرم (صلی اهلل علیه وسلم)
خواست ،ایشان اظهار شادمانی و سرور نمودند؛ چون به یاد خدیجه افتاد .از عائشه (رضی اهلل
عنها روایت است که گفت« :هاله بنت خویلد ،خواهر خدیجه ،اجازه خواست نزد پیامبر
(صلی اهلل علیه وسلم) بیاید .پیامبر او را از صدایش که شبیه صدای خدیجه بود شناخت و
خوشحال شد و فرمود :خدایا! هاله بنت خویلد است! من از شدت رشک بر خدیجه گفتم:
چقدر تو ،پیر زنی از پیر زنان قریش را یاد می کنی که دندانهایش از پیری افتاده بود و دیر
زمانی است که وفات نموده است و خداوند زنان بهتری به تو داده است»
(مسلم،کتاب فضائل الصحابه،ص،1770شمارۀ)3238
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ویژگیهای منحصربه فرد خدیجه(رضی اهلل عنها)
نخستین زنی که به پیامبراکرم (صلی اهلل علیه وسلم)ایمان آوردویا نخستین فردی که به ایشان
ایمان آورد خدیجه رضی اهلل عنها بود.
او اولین کسی بود که وحی الهی را از زبان پیامبراکرم (صلی اهلل علیه وسلم) شنید و اولین
کسی بود که قرآن کریم را تالوت نمود .و اولین کسی بودکه نماز را از پیامبراکرم (صلی اهلل
علیه وسلم) یاد گرفت ،در نتیجه خانه خدیجه (رضی اهلل عنها) بعد از غار حرا نخستین مکانی
است که جبرئیل بر پیامبر اکرم (صلی اهلل علیه وسلم)آیه های الهی را تالوت نمود.
(السیرۀ النبویه ،صالبی ،ص151به نقل از المرأۀ فی العهد النبوی ،عصمه الدین کرکر ،ص)31
اولین چیزیکه خداوند (جل جالله) بعد از اقرار به توحید فرض نمود ،برپا داشتن نماز بود و
در روایات حدیث آمده است که پیامبر اکرم (صلی اهلل علیه وسلم) به همسرش ،خدیجه
(رضی اهلل عنها) و ضوو نماز را آموخت .وقتی بعد از فرض شدن نماز ،جبرئیل علیه السالم
نزد پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وسلم آمد و طریقۀ وضوگرفتن و نماز خواندن را به ایشان
آموخت ،پیامبراکرم صلی اهلل علیه وسلم نیز همانند جبرئیل وضو گرفت و سپس پشت سر
جبرئیل نماز را اداء نمود و بعد از آن پیامبر خدا نزد خدیجه رضی اهلل عنها آمد و وضو
گرفت .خدیجه همانند پیامبر صلی اهلل علیه وسلم وضو گرفت ،سپس پیامبر صلی اهلل علیه
وسلم با خدیجه رضی اهلل عنها نماز خواند همانگونه که جبرئیل با او نماز خوانده بود.
(ابن هشام ،ج1ص )322به همین صورت جایگاه و منزلت او به نزد فرستادۀ خدا (صلی اهلل
علیه وسلم) به حدی بارز بود که با خانم دیگری قبل از وی ازدواج نکرده بود و هرگز با
دیگری در زندگی وی ازدواج نکرد ،در ضمن در حیات وی با کنیزی همبستر نشد .
به همین صورت ،خدیجه (رضی اهلل عنها)،بهترین همدم و محرم راز پیغمبر(صلی اهلل علیه
وسلم) بود ،طوریکه همۀ دارایی خود را در خدمت دعوت و پیامبر قرار داد.
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ابن حجرعسقالنی می نویسد ،« :در ارتباط به آغاز وحی و تصدیق خدیجه (رضی اهلل عنها) از
پیامبر(صلی اهلل علیه وسلم) ،همچنان ثبات وی را در این رابطه ،یادآوری نمودیم ،زیرا این
موضوع ،بر باور قاطع ،عقل رسا و تصمیم درست وی داللت دارد .از این رو ،شکی وجود
ندارد که او برترین همسران پیامبر(ص) بود»( .فتح الباری،ج8ص)111
خدیجه(رض) بهترین زنان است ،طوری که امام بخاری (رحمۀ اهلل علیه) از امیر مؤمنان علی
بن ابو طالب (رضی اهلل تعالی عنه) روایت مینماید که گفت :رسول اهلل (صلی اهلل علیه وسلم)
فرمودند«:بهترین زنان امت (بنواسرائیل) مریم ،و بهترین زنان امت (اسالمی) ،خدیجه است»
(صحیح البخاری ،کتاب مناقب االنصار ،حدیث شماره)3715
آنچه در باال از فضائل و برجستگی های خدیجه (رضی اهلل عنها) گفته آمدیم نسبت به
احادیثی که درین رابطه از فرستادۀ خدا (صلی اهلل علیه وسلم) وارد است ،بسیار اندک و
ناچیز است ،ولی به هدف عدم مجال بیشتر درین محفل ،به نکته نظرات فوق بسنده می کنیم.
و من اهلل التوفیق
زین العابدین(کوشان)
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موقف اسالم در رابطه به انسانیت زن ومرد
(استاد زین العابدین(کوشان)
قبل از ظهور دین مقدس اسالم و بعثت حضرت محمد مصطفی (صلی اهلل علیه وسلم )
علماء ،دانشمندان و فالسفۀ سایر ادیان روی این موضوع بحث و تحقیق داشتند که آیا زن
از نوع انسان است و یا خیر؟ روح انسانی در او وجود دارد و یا خیر؟ روح او نجس است و
یا شریر؟ حتی تعدادی از دانشمندان بعضی از ادیان از این هم پا فرا تر گذاشته وزن را فاقد
حمل امانت الهی می دانستند .و باور داشتند که تنها مرد است که به پیشگاه خداوند (جل
جالله) مسؤل و جوابگو خواهد بود ،و بعضی از این ادیان مسؤلیت اولین اشتباه و خطاء را
به گردن زن می انداختند .پس قبل از اینکه وارد اصل بحث شویم الزم دانسته می شود که
وضعیت و حالت دوران جاهلیت عربی قبل از اسالم را به تصویر بکشیم تا باشد که زنان
مسلمان بدانند که این دین مبین چه فضایل را برای شان به ارمغان آورده است:
 – 1در جامعۀ عربی قبل از اسالم دید مردم نسبت به زنان به گونه اهانت و حقارت آمیز
بود و از پیدایش و تولد دختر احساس ذلت و شرمندگی می نمودند ،چنانچه قرآن کریم
حالت روانی شان را در هنگام تولد دختر اینگونه به تصویر کشیده می فرماید( :و إذا بشر
احدهم باالنثی ظل وجهه مسودا وهو کظیم ،یتوری من القوم من سوء ما بشر به ،أیمسکه
علی هون أم یدسه فی التراب أال ساءما یحکمون 1().آیه" )85-85چون مژده داده شود
به یکی از ایشان به تولد شدن دختر ،چهره اش از شدت غصه سیاه گردد و درونش از غم
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و غصه آگنده و لبریز باشد .از بدی این مژدۀ که برایش داده اند ،از قوم خود پنهان می
شود (و به این فکر می شود که) آیا آن مولود را به خواری نگهدارد و یا در زیر خاکش
کند ،آگاه شوید که خیلی بد است آنچه حکم می کنند ".
حتی بعضی از ایشان از شدت غم و شرمساری دختران خود را زنده بگور می کردند.
(و إذا الموءودۀ سئلت ،بأی ذنب قتلت ) (2آیه)5-5
"و هنگامی که از (دختر) زنده به گور شده پرسیده شود ،به کدام گناه کشته شده؟"
 -2زنان در دوران جاهلیت عربی از حق میراث محروم بودند ،زیرا میراث در آن جامعه
حق مخصوص مردان بشمار می رفت.
 – 3در اکثر اوقات زنان مورد ظلم و استبداد قرار می گرفتند و اگر مردی میمرد و
فرزندانی از شوهر قبلی خود میداشت ،فرزند بزرگش به خود حق می داد که همسر پدرش
را به ارث گرفته و با او ازدواج نماید ،ولو زن به آن مخالف می بود ،در ضمن می توانست
ویرا بطور دایم از ازدواج نمودن با غیر ممانعت نماید.
همچنان شوهر این حق را داشت که هر قدر بخواهد همسرش را طالق بدهد ،و بدون
هیچگونه مالحظۀ دو باره بوی رجوع نماید و به این صورت زن را بصورت معلق و بی سر
نوشتی قرار میدادند ،یعنی نه مطلقه محسوب می شدند که بتوانند با شخص دیگری ازدواج
نمایند و نه از حقوق همسری بر خوردار می بودند
 – 4اقوام جاهلی دیگری وضعیت بهتری از عربها نداشتند .در کشور های اروپایی روی
این امر اختالف داشتند که آیا زنان می توانند در مساوات با مردان به آموزش های علوم
دینی پرداخته و در روشنائی آن عبادت نموده وبه بهشت داخل شوند؟! حتی بعضی از
مجالس کلیسایی در روم به این فیصله رسیدند که زن حیوان نجس بوده از اینرو از روح
همیشه جاوید محروم می باشد.
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 - 8در قانون روم قدیم آمده بود که شوهر حق شوهری و سیادت را بر زن دارا بوده و
میتواند همسرش را بفروشد و اموالی که زن در اختیار دارد اخذ نماید.
 – 6قانون وآداب عامۀ وجود نداشت که زنان به آن پابندی نشان بدهند ،بلکه سقوط
اخالقی در جوامع عربی و غیر عربی شایع و همه گیر بود .قرآن کریم با اشاره به این
سقوط اخالقی می فرماید:
(و قرن فی بیوتکن وال تبرجن تبرج الجاهلیۀ االولی )(3آیه)33
"و قرار بگیرید در خانه هایتان وظاهر نکنید(زینت خود را)مانند ظاهر کردن عادت
جاهلیت پیشینه  ".معنای "تبرج جاهلیت"چنانچه علماء در تفسیر آیت فوق می فرمایند:
اینست که زن با سر و سینۀ برهنه از خانه بیرون شده و با مردان خلط شود و در چنین
حالتی با ناز وکرشمه راه رفته و توجه مردان بیگانه را به خود جلب نماید 15 (.ص)181
در چنین شرایط که ظلم و ستم و استبداد و حقارت علیه زن در جامعه انسانی حکمفرما
بود ،حضرت محمد مصطفی مبعوث گردید و دین مقدس اسالم پا به عرصۀ وجود گذاشته
و اعال ن نمود که زن در ویژه گی های انسانی خود بطور کل با مرد یکسان بوده و هیچ
تفاوت ندارد چنانچه خداوند تبارک و تعالی می فرماید( :فاستجاب لهم ربهم أنی ال اضیع
عمل عامل منکم من ذکر اوانثی بعضکم من بعض4( ).آیه)158
"پس قبول کرد پروردگار شان دعای شان را ،که هر آئینه من ضایع نمی گردانم عمل هیچ
عمل کنندۀ را از شما ،زن باشد یا مرد .و بعضی شما از بعضی هستید ".
طوریکه به نظر می رسد آیۀ شریفۀ فوق همانند بسیاری از آیات دیگر قرآنکریم ،زن و
مرد را در پیشگاه خداوند (جل جالله) و در وصول به مقامات معنوی در شرائط مشابه،
یکسان می شمارد و هرگز اختالف جنسیت و تفاوت اختالف جسمانی و به دنبال آن پارۀ
از تفاوت ها در مسؤلیت های اجتماعی را دلیل بر تفاوت میان این دو ،از نظر بدست
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آوردن تکامل انسانی نمی شمارد ،بلکه هر دو را از این نظر کامال در یک سطح قرار می
دهد ،لذا آنها را با هم ذکر کرده است.
این موضوع درست به آن میماند که از نظر انضباط اداری یک نفر را به عنوان رئیس،
انتخاب می کنند و دیگری را به عنوان معاون و یا عضو ،رئیس باید توانائی بیشتر و یا
تجربه و اطالعات وسیع تری در کار خود داشته باشد ،ولی این تفاوت ،و سلسلۀ مراتب
هرگز دلیل بر این نیست که شخصیت انسانی و ارزش وجودی رئیس از معاون یا
کارمندانش بیشتر است.
مساوات و برابری زن و مرد از کرامت انسانی سرچشمه گرفته که اصل اساسی به شمار می
رود و هیچگونه برتری میان زن و مرد را نمی پذیرد ،و الزمۀ این مساوات دوستی و محبت
میان همه اقشار مردم است تا انسانها در کنار همدیگر بر اساس برادری و محبت راه
خوشبختی و سعادت را در پیش گیرند و همدیگر خود را همسفر زندگی به حساب
بیاورند .
قرآن کریم در مورد می فرماید( :ولقد کرمنا بنی آدم ) (8آیه)01
"براستی ما فرزندان آدم راگرامی داشته ایم ".
پی بردن به اصل مساوات کامل در بین زن و مرد همه را به این نکته معترف می سازد که
زن و مرد در حقوق و مسؤلیت ها نیز یکسان و برابرخواهند بود همان مسؤلیت های که
دین مقدس اسالم فرا راه همۀ انسانها قرار داده است ،زنان از مردان دست کمی ندارند و
در حقوق و مسؤلیت ها یکسان و برابر اند .تمام توقعاتی که از مردان در جهت بر
خورداری از عقاید صحیح اسالمی و عاری از شرک و خرافات ،و پرداختن به ادای
واجبات و مسؤلیت های دینی و شرعی متصور است ،عین توقعات از زنان نیز وجود دارد.
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و در استحقاق رسیدن به درجات اخروی و حصول ثواب ،هر دو در یک ردیف قرار
دارند که مبنی این برابری همانا تقوا و عمل صالح می باشد.
قرآن کریم می فرماید( :ومن عمل صالحا من ذکر أو انثی وهو مؤمن فاولئک ید خلون
الجنۀ یر ز قون فیها بغیر حساب6( ).آیه)41
"هر کس از مرد وزن عمل شایسته انجام دهد و ایمان داشته باشد داخل بهشت خواهد شد
و بدون حساب ،روزی داده میشود( ".و از مواهب روحانی و جسمانی آن جهان بر خوردار
می گردد).
و در آیۀ دیگری می خوانیم( :من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینه حیوۀ
طیبۀ ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما کانوا یعملون ) (1آیه)50
"هر کس از مرد وزن ،عمل صالح انجام دهد و مؤمن باشد به او حیات و زندگی پاکیزۀ
می بخشیم و پاداش آنها را طبق بهترین عمل آنها خواهیم داد".
این آیات ،وآیات دیگر در عصر و زمانی نازل گردید که بسیاری از ملل دنیا در انسان
بودن جنس زن ،تردید داشتند و آنرا یک موجود نفرین شده ،و سر چشمۀ گناه ،انحراف و
مرگ می دانستند !
بسیاری از ملل پیشین ،حتی معتقد بودند :عبادات زن در پیشگاه خدا مقبول نیست بسیاری
از یونانی ها زن را یک موجود پلید و از عمل شیطان می دانستند .رومیها و بعضی از
یونانی ها معتقد بودند :اصوال زن دارای روح انسانی نیست .و بنابرین روح انسانی منحصرا
در اختیار مردان است11( .ج3ص)255
خداوند متعال (جل جالله ) در جای دیگری می فرماید (:یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی
خلقکم من نفس واحدۀ و خلق منها زوجها و بث منها رجاال و نساء ) (0آیه)1
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"ای مردم بترسید از پروردگار تان ،آنکه آفرید شما را از یک نفس ،وآفرید از آن نفس
همسر او را و پراگنده ساخت از آن دو ،مردان و زنانی را"
پس زنان نیز مانند مردان مکلف به اطاعت از اوامر الهی و اجتناب از نواهی او و مراعات
تقوا می باشند و پیامبر (صلی اهلل علیه وسلم ) می فرمایند (:النساءشقائق الرجال )(16کتا
الطهارۀ) "زنان نظیر و همتای مردان اند ".
این برابری و مساوات در بین زن و مرد اسباب و عوامل بقای نسل بشر و از دیاد فرزندان
پسر و دختر و در هم آمیختن مجموعه های بشری در میان جوامع انسانی گردیده است که
به ملیارد ها نفر می رسند و در همه اکناف و اطراف روی زمین زیست دارند و از ثروت ها
و برکات آن برای متحقق شدن امنیت و سالمت جهانی در همه عرصه های زندگی از آن
استفاده می نمایند15(.ص)15
تساوی مرد وزن در رابطه به حقوق و مسؤلیتهای اخروی در تکالیف دینی بر گرفته از
قرآن و سنت ،پدیدۀ عمومی است.
خداوند (جل جالله) می فرماید(:إن المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین
والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات
والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات
والذاکرین اهلل کثیرا والذاکرات أعد اهلل لهم مغفرۀ وأجرا عظیما ) ( 3آیه)38
"به یقین مردان مسلمان و زنان مسلمان ،مردان با ایمان و زنان با ایمان ،مردان مطیع فرمان
خدا و زنان مطیع فرمان خدا ،مردان راستگو و زنان راستگو ،مردان صابر و شکیبا و زنان
صابر و شکیبا ،مردان با خشوع و زنان با خشوع ،مردان انفاق کننده و زنان انفاق کننده،
مردان روزه دار و زنان روزه دار ،مردان پاکدامن و زنان پاکدامن ،و مردانی که بسیار به یاد
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خدا هستند و زنانی که بسیار یاد خدا می کنند ،خداوند (جل جالله) برای همۀ آنان
مغفرت و پاداش عظیمی فراهم ساخته است".
گاه بعضی چنین تصور می کنند که:اسالم کفۀ سنگین شخصیت رابرای مردان قرار داده
،وزنان در بر نامۀ اسالم ،چندان جائی ندارد ،شاید منشأ اشتباه آنها پاره ای از تفاوتهای
حقوقی است که هر کدام دلیل و فلسفۀ خاصی دارد.
ولی ،بدون شک قطع نظر از اینگونه تفاوت ها که ارتباط با موقعیت اجتماعی و شرایط
طبیعی آنها دارد هیچگونه فرقی از نظر جنبه های انسانی و مقامات معنوی میان زن و مرد
در برنامه های اسالم وجود ندارد .
آیۀ فوق دلیل روشنی برای این واقعیت است زیرا به هنگام بیان ویژگیهای مؤمنان ،و
اساسی ترین مسائل اعتقادی ،و اخالقی و عملی زن ،و مرد را در کنار یکدیگر ،همچون
دو کفۀ یک ترازو ،قرار می دهد ،و برای هر دو پاداشی یکسان ،قائل می شود.
به تعبیر دیگر ،تفاوت جسمی مرد و زن را همچون تفاوت روحی آنها نمی توان انکار
کرد ،و بدیهی است که این تفاوت ،برای ادامۀ نظام جامعۀ انسانی ضروری است و آثار و
پیامد هائی در بعضی از قوانین حقوقی زن و مرد ایجاد می کند ،ولی اسالم هرگز
شخصیت انسانی زن را  -همچون جمعی از روحانیون مسیحی در قرون پیشین  -زیر سوال
نمی برد که آیا زن واقعا انسان است وآیا روح انسانی دارد یا نه؟! نه تنها زیر سؤال نمی برد
بلکه هیچگونه تفاوتی از نظر روح انسانی در میان این دو قائل نیست ،ازینرو در جای دیگر
قرآن کریم می فرماید( :من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاۀ طیبۀ
ولنجزینهم أجرهم بأحسن ما کانوا یعملون ) (1آیه)50
" هرکس عمل صالح انجام دهد ،خواه مردباشد،خواه زن ،در حالیکه ایمان داشته باشد ،ما
او را زنده می کنیم وحیات پاکیزه ای به اومی بخشیم وپاداش وی را به بهترین اعمالی که
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انجام می داده ،می دهیم ".بیشک ،زن و مرد تفاوت های از نظر جسم و روح دارند و به
همین دلیل ،در احراز پست های اجتماعی متفاوت اند ،و هر کاری از کسی ساخته است،
ولی هیچ یک از اینها دلیل بر تفاوت شخصیت انسانی آنها ،و یا تفاوت مقام شان در
پیشگاه خداوند (جل جالله) نیست و از این نظر هر دو کامال برابر و مساوی اند .و به همین
دلیل ،معیاری که بر شخصیت و مقام معنوی آنها ،حکومت می کند ،یک معیار بیش
نیست ،و آن ایمان است ،عمل صالح و تقوا،که امکان دسترسی هر دو به آن یکسان است.
آیات فوق ،با صراحت این حقیقت را بیان نموده ،و دهان بیهوده گویان را که در گذشته و
یا حال در شخصیت انسانی زن ،شک و تردید داشتند ،و یا برای او مقامی پائینتر از مقام
انسانی مرد قائل بودند می بندد .ضمنا ،منطق اسالم را در این مسئلۀ مهم اجتماعی آشکار
می سازد ،و ثابت می کند که :بر خالف پندار کوته فکران ،اسالم دین مردانه نیست ،به
همان مقدار که به مردان تعلق دارد ،به زنان نیز متعلق است.
این دو جنس در صورتیکه در مسیر اعمال صالح گام بر دارند،گامی مثبت و سازنده – که
از انگیزه های ایمانی مدد گیرد – هر دو به یکسان دارای حیات طیبه خواهند بود ،و هر دو
از اجر و پاداش مساوی در پیشگاه خداوند (جل جالله) بهره مند می شوند و موقعیت
اجتماعی آنها نیز همانند خواهد بود مگر اینکه :از نظر ایمان و عمل صالح ،بر دیگری بر
تری یابد11( .ج2ص)428
در جای دیگری خداوند (جل جالله) می فرماید( :یاایها النبی اذا جاءک المؤمنات
یبایعنک علی أن ال یشرکن با هلل شیئا وال یسرقن وال یزنین وال یقتلن او الدهن وال یأ تین
ببهتان یف ترینه بین أیدیهن وأر جلهن وال یعصینک فی معروف فبایعهن واستغفر لهن اهلل إن
اهلل غفور رحیم) (5آیه)12
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"ای پیامبر چون زنان مؤمن به نزد تو آمدند تا با تو بیعت نمایند بر اینکه شریک نیاورند به
اهلل (جل جالله ) هیچ چیزی را و دزدی نکنند و زنا نکنند و اوالد خود را بقتل نرسانند و
نیارند دروغی را که بر بسته اند آنرا بین دست ها و بین پاهای شان ،و نافرمانی نکنند ترا در
کار های نیک ،پس با ایشان بیعت کن و از اهلل(جل جالله ) برایشان آمرزش بخواه"..
آنچه یاد آوری آن در اینجا الزم و ضروری دانسته میشود ،موضوع بیعت زنان با پیامبر
(صلی اهلل علیه وسلم ) است ،وآنهم با شرایط مفیدتر و سازنده تر از مردان ،این مسأله نشان
می دهد که خالف گفتۀ بی خبران یا مغرضانی که می گویند :اسالم برای نیمی از جامعۀ
انسانی یعنی زنان ،ارزشی قائل نشده ،وآنها را به حساب نیاورده است.
دقیقا آنها را در مهم ترین مسائل به حساب آورده است ،از جمله مسألۀ بیعت است که
یکبار در حدیبیه در سال ششم هجرت و یکبار در فتح مکه انجام گرفت ،و زنان
دوشادوش مردان در این پیمان الهی وارد شدند ،و حتی شرایط بیشتری را نسبت به مردان
پذیرا گشتند .شرایطی که هویت انسانی زن را زنده می کرد ،و او را از اینکه تبدیل به متاع
بی ارزش ،یا وسیلۀ برای کامجوئی مردان بو الهوس گردد نجات داد .از آنچه گفته آمدیم
بوضوح معلوم می گردد که :زن می تواند شریفتر و گرامی تر از مردان به نزد اهلل (جل
جالله) باشد مشروط بر اینکه مؤمن بوده و تقوا داشته و از رذایل اخالقی خود را بدور
نگهدارد .همچنان زنان بسان مردان دارای شخصیت مستقل بوده ،حق ملکیت را دارا
میباشند و بصورت مستقل میتوانند در آن تصرف نمایند ،به تجارت بپردازند ،ازدواج
نمایند و برای هیچکس جایز نیست که در این موارد او را مجبور سازد ،به هیچ کس این
حق داده نشده است که وی را به ازواج با کسی مجبور سازد ،زن حق مناقشه با دیگران و
حق رأی دارد ،او مستحق میراث بوده است و از وی دیگران نیز میراث می برند .چنانچه
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خداوند تبارک و تعالی می فرماید  (:للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساءنصیب مما
اکتسبن) (0آیه)32
"مردان را نصیبی است از آنچه که کسب کردند و زنان را نصیبی است ازآنچه که کسب
نمودند  ".مؤلف فی ظالل القرآن در تفسیر آیۀ فوق می نویسد «:بدین منوال ،نشانه های
هماهنگی فراگیر و اندازه گیری دقیق را در بر نامۀ حکیمانۀ اسالم می یابیم .برنامۀ که
خداوند حکیم و علیم آنرا طرح ریزی فرموده است .درین جا حق مالکیت فردی زن را
می نگاریم ،حقی که اسالم درین نص به او عطاءنموده است.
در ادامه می نویسد :حق مالکیت فردی زن ،حقی است که جاهلیت های جدید هم آنرا
پایمال میدارند ،هر چند که خود آنها،گمان می برند که حقوقی را به آنها داده اند و برای
آنها حرمت گذاشته اند،که هیچ مکتب و برنامۀ دیگری آنها را به زن نداده و برای وی
قائل نشده است .برخی متروکه میت را متعلق به بزرگترین اوالد ذکور می دانند ،و بعضی
هم امضای هرگونه معاملۀ مالی زن را منوط و مربوط به إذن و اجازه ولی می انگارند و
اجازۀ او را ضروری می دانند و تصرف مالی همسر در دارائی خودش را به اجازه شوهر
صحیح می دانند! تازه این مقدار هم پس از انقالب های فراوان و جنبش های متعدد زنان،
و قبول تباهی های بیشمار و ایجاد رخنه در سیستم کلی زنان و نظام خانواده بدست آمده
است.
ولیکن اسالم ،خود این حقوق را به زنان بخشیده است ،بدون اینکه زنان خود شان طالب
آن باشند ،بدون آنکه نهضت ها بوجود آید و انقالب ها رخ دهد و جمعیت های زنانه
ایجاد شود و عضویت پارلمان در میان باشد .اسالم این همه را به خاطری به زنان داده است
که همۀ انسانها را گرامی میدارد و برای زنان که نیمی از پیکرۀ نفس واحده هستند با دیدۀ
تکریم نگاه می کند و ارکان سیستم اجتماعی را یکسره بر پایۀ خانواده ،و فضای خانواده
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را از محبت و مودت لبریز می کند و در آن رعایت و ضمانت افراد را بصورت یکسان
مراعات مد نظردارد.
از این جاست که حق تملک و حق کسب برای مردان و زنان یکسان است و ناشی از قانون
همگانی خداوند (جل جالله) میباشد.
مؤلف فی ظالل القرآن به ادامه می نویسد :دکتر عبدالواحد و افی در کتاب «حقوق انسان)
نگاه دقیقی به وضع زن در اسالم و در میان دولت های غربی افگنده است .در آن کتاب
آمده است« :اسالم مرد و زن را در مقابل قانون یکسان دانسته است ،و در همۀ حقوق مدنی
مرد و زن را برابر شمرده است ،برابر است که زن ازدواج کرده باشد و یا با کرده باشد.
چرا که ازدواج در اسالم کامال متفاوت با ازدواج در بیشتر از کشور های غربی مسیحی
است .در ازدواج اسالمی ،زن اسم و شخصیت مدنی خویش را از دست نمی دهد ،و فاقد
اهلیت و شایستگی پیمان بستن و تجارت کردن معامله نمودن نمی گردد و حق مالکیت از
او باز گرفته نمی شود .بلکه زن مسلمان بعد از ازدواج نیز نام و نام خانوادگی خود و
خانوادۀ خود را محفوظ میدارد وکلیه حقوق مدنی خویش را دارا خواهد بود ،و شایستگی
تعهدات و اجرا معامالت ،همچون خرید وفروش ورهن وهبه وصیت وغیره را خواهد
داشت ،بطور مستقل و بدون دخالت دیگران ،حق مالکیت را برای خود محفوظ می دارد
،زیرا که زن بعد از ازدواج هم شخصیت مدنی کامل خود را دارا می باشد ،و دارائی
خاص او مجزا از دارائی شوهرش می با شد و هر یک از همسر و شوهر ،شخصیت و
مالکیت مستقل به خود دارند ،برای شوهر جایز نیست تا چیزی از دارائی خانمش را ،چه
کم باشد و چه زیاد تصرف کند 12 ( ».ج2ص)81
خداوند (جل جالله) در جای دیگری می فرماید( :ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف و
للرجال علیهن درجۀ واهلل عزیز حکیم5( ).آیه)225
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"و حق ایشان (زنها) مانند و مساوی با حقی است که بر ایشان واجب است به طریقۀ نیکو و
مردان را درجۀ است بر ایشان ،و اهلل (جل جالله ) عزیز و با حکمت است".
در اهلیتها و شایستگی های اقتصادی و اجتماعی ،زنان همانند مردان اند ،زیرا مبنی بر
خورداری از اهلیت و مسؤلیت همانا عقل است،که مرد و زن هر دو از این نعمت بهره مند
هستند و بگونۀ مثال می توان موضوع ازدواج را یاد آور شد که در آن رضایت زن و مرد
ضروری دانسته شده است .در حدیثی که عبداهلل بن عباس (رضی اهلل عنهما) از پیامبر(صلی
اهلل علیه وسلم) روایت می نماید آمده است که آنجناب (صلی اهلل علیه وسلم) به کسب
اجازه از دختر باکره چنین امر فرموده اند « :الثیب أحق بنفسهامن ولیها ،والبکر تستأذن فی
نفسها ،و اذنها صماتها» (16ج6ص)121
«زن بیوه ذیحق تراست از ولی خویش و دختر باکره اجازه خود را خود دارد و اجازه دختر
باکره سکوت وی است ».
از این حدیث شریف به وضاحت به اثبات می رسد که تزویج دختر باکره بدون حصول
اجازۀ وی جایز نیست .به همین ترتیب در حدیث عبد اهلل ابن عباس (رضی اهلل عنه)آمده
است که :شخصی دختر باکره خود را بدون کسب اجازه اش به عقد نکاح کسی در آورد،
پس نزد پیامبر (صلی اهلل علیه وسلم ) شکایت نمودند ،و جناب شان به دختر فرمودند:
«أجیزی ما فعل أبوک)« .کاری را که پدرت کرده است ،اجازه بده ».
این حدیث شریف نیز می رساند که اجازۀ دختر در عقد نکاح یک امر وجوبی بوده و بر
وجوب کسب اجازه از وی داللت دارد13( .ج3ص)35
و باز رسول اهلل (صلی اهلل علیه وسلم می فرماید «:بدون آگاهی از تصمیم زن بیوه و بدون
رضایت دختر باکره ،ایشان را به عقد نکاح کسی در نیاورید)18-14 ( ».
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همچنان زنان ،از حقوق مالی جدا از حقوق مالی خانواده می توانند داشته باشند ،هرگونه
که خواسته باشند می توانند در ملکیت خود دخل و تصرف نمایند ،برابر است که این مال
و ملکیت ،از طرق مختلف چون کار ،مهر ،بخشش و یا هم ارث بدست آمده باشد زیرا
خداوند تبارک و تعالی می فرماید(:للرجال نصیب مما ترک الوالدان واالقربون
وللنساءنصیب مما ترک الوالدان واالقربون مما قل منه اوکثرنصیبا مفروضا0( ).آیه)5
"برای مردان از آنچه پدر و مادر ونزدیکان پس از مرگ به جای میگذارند سهمی است،
و برای زنان هم آنچه پدر و مادر و نزدیکان به جای میگذارند سهمی است ،اندک باشد یا
بسیار ،سهمی الزم و واجب".
زن حق دارد که به آموختن علوم بخصوص علوم اسالمی بپردازد ،و این مکلفیت و
مسؤلیت او گفته شده است .زنان حق کار کردن را دارند ،و اموریکه از عهدۀ آن برآمده
می توانند ،ممانعتی برای شان وجود ندارد.
زیرا که زن بسان مردان از نعمت عقل بر خوردار بوده و در اجرای امور دینی و شرعی،
پیاده نمودن احکام الهی ،دوری از محرمات ،التزام به حدود و ارزش های اسالمی ،و
دعوت و فراخوانی مردم بسوی دین و امر به معروف و نهی از منکر دارای تکلیف بوده و
مسؤل است .در همۀ موارد به استثنای پارۀ از امور که خاصۀ مردان است مشمول آنها نیز
می گردد .وقتی خداوند (جل جالله) می فرماید( :یا ایها الناس ).و یا می فرماید( :یا ایها
الذین آمنوا) بصورت قطع شامل زن و مرد می گردد .از همین روز وجۀ رسول خدا ام
سلمۀ (رضی اهلل عنها) وقتی آواز فرستادۀ خدا (صلی اهلل علیه وسلم را می شنود که می
فرماید (:أیها الناس) هر چند مشغول انجام دادن بعضی از امورات منزل است ،به سرعت و
عجله به سوی رسول اهلل (صلی اهلل علیه وسلم ) می شتابد ،و وقتی مردم علت سرعت
حضور وی را جویا می شوند ،می فرماید :مگر من جزو مردم نیستم؟!
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قرآنکریم رسالت اصالح و انتظام بخشیدن امور اجتماعی را و یا بعباره دیگر امر به معروف
و نهی از منکر را بر دوش هر دو قشر مردان و زنان قرار می دهد .خداوند (جل جل جالله)
می فرماید( :والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاءبعض یأ مرون بالمعروف وینهون عن
المنکر ویقیمون الصالۀ ویؤ تون الزکاۀ ویطیعون اهلل ورسوله،اولئک سیرحمهم اهلل ).
(11آیه)01
"مردان و زنان با ایمان ،ولی(یار و یاور) یکدیگر اند؛ امر به معروف ،و نهی از منکر می
کنند؛ و نماز را بر پا میدارند ،و زکات را می پردازند؛ و خدا و رسولش را اطاعت می
کنند؛ به زودی خدا آنان را مورد رحمت خویش قرار می دهد "
وقتی که زنان منافق برای برهم زدن نظم اجتماعی و ایجاد فتنه وفساد در کنار مردان منافق
تالش میورزد ،برزنان اهل ایمان نیز واجب است که دوش به دوش مردان مؤمن در راستای
جامعۀ صالح از هیچگونه سعی وتالش دریغ نورزد .
زنا ن در عصرنبوت وصدر اسالم درین راستا نقش خود را بخوبی درک کرده بودند،
اولین و نخستین صدایی که در تأیید و تصدیق رسالت پیامبر اسالم (صلی اهلل علیه وسلم)
بلند گردید ،صدای خدیجۀ الکبری (رضی اهلل عنها) ،و نخستین انسانیکه در راه دین اهلل
(جل جالله ) جان خود را قربان نمود ،سمیه مادر عمار همسر یاسر (رضی اهلل عنهم) بود.
همچنان بعضی از زنان همراه رسول خدا (صلی اهلل علیه وسلم) در جنگ های احد و حنین
حضور و مشارکت داشتند ،و حتی امام بخاری (رحمۀ اهلل علیه) فصلی از کتاب خود را به
موضوع شرکت زنان در جنگ اختصاص داده شده است21( .ص)204
ولی خاطر نشان باید نمودکه :همۀ وظائف و مسؤلیت های را که زنان بدوش می کشند،
ایجاب متناسب بودن با توانائی های بدنی و عاطفی شان را می نماید.
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در ضمن با وجود یکسان بودن زن و مرد ،در تمام ویژگی های انسانی ،ساختمان و ترکیب
جسمی و روحی شان با هم مختلف است ،چنانچه قرآن کریم می فرماید( :ولیس الذکر
کاألنثی) (4آیه" )36و نیست مرد همانند زن".
زیرا اعضای بدن زن چون ،جلد ،حجرات،آواز ،مغز و افرازات بعضی از غده های جسم
وی ،بطور کل با مرد متفاوت است .زن هر ماه حیض می بیند ،حال آنکه از مرد چنین
چیزی متصور نیست ،زن قابلیت حمل برداشتن را دارد ،حال آنکه مرد ها حامله نمی شوند.
حمل برای مدت نه ماه در بطن مادر باقی می ماند و بعد از اینکه طفل را بدنیا آورد ،مواد
خوراکی طفل نیز همراه با مادر می باشد.
پس انقسام انسان به زن ومرد جزئی از سنت پروردگار بوده که در مخلوقات وی جاری
است ،زیرا تمام حیوانات ونباتات به جنس های مذکر و مؤنث تقسیم شده اند و در اثر
تالقی هردو است که نوع آن باقی میماند.
پس مرد مسؤلیت ادارۀ امور خانواده و سرپرستی آنرا بدوش داشته و تهیه مخارج زندگی
و پاسداری از شخصیت و حیثیت زن نیز بر ذمۀ مردان قرار دارد.
عالوه از این احکامی وجود دارند که تفاوت سهم زن و مرد را در میراث نشان می دهد
که وقتی دقیق شویم ،حکمت آن بخاطر مسؤلیت ها و تکالیف متفاوت میان زن و مرد
بکلی روشن میشود ،احکام دیگری هم در مسألۀ شهادت در روابط اجتماعی و معامالت
اقتصادی وجود دارد ،که گواهی دادن دو زن را در برابر گواهی یک مرد قرار داده است
این موضوع هم بر اساس واقعیت های عملی است طوریکه قرآن کریم می فرماید:
(واستشهدوا شهیدین من رجالکم ،فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن تر ضون من
الشهداء أن تضل احداهما فتذکر احداهما االخری 5( ).آیه)252
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"دو شاهد مرد را به شهادت بطلبید ،اگر دو مرد نبودند ،مردی را با دو زن از میان آنهایی
که (به عدالتشان) رضایت دارید (گواه بگیرید) تا اگر یکی از آن دو زن (به بیراهه رفت و
یا) فراموش کرد دیگری برایش یاد آوری نماید".
در حقیقت این امر بخاطر عدم تجربه کافی و ناپختگی زنان در ارتباط به مسائل مالی و
اجتماعی زندگی در داخل خانه هاست ،از همین رو خداوند متعال (جل جالله) فرمود:
«که اگر یکی از آن دو به بیراهه رفت و یا فراموش کرد ،دیگری برای وی متذکر شود» و
در مورد مسائل قتل و جنایات به این خاطراست که تحمل دیدن خون ،جرح و جنایت را
ندارند ،لذا خداوند (جل جالله) زنان را از این مسؤلیت خطیر معاف گردانیده است.
به همین ترتیب بعضی از اموری اند که حقوق نه ،بلکه تکلیف و مسؤلیت پنداشته می
شوند و خداوند عظیم الشأن نخواسته است که خالف خواص فزیکی و باالتر از توان زن
وظایفی را بر دوش وی نهد .پس در نتیجه می توان موضوع را اینطور خالصه کرد:
 -1زنان در همۀ اوصاف انسانی ،بصورت کلی همانند و با مردان یکسان اند.
 -2ساختمان وترکیب فزیکی وجسمانی آنان اندکی متفاوت است.
 -3تفاوت جسمی و فزیکی زن با مرد ،سبب بوجود آمدن تفاوت های زیادی در وظیفه ،و
مسؤلیتهای و وجایب وی می گردد.
 -4وضعیت فطری زن خواستار آن است که وظیفه اش در داخل خانه باشد.
 -8در برابر قرار گرفتن زن در خانه ،مرد مکلف است تا تمام مصارف زن را آماده نماید
(21ص )333چون وضعیت طبیعی زنان این است که خانه ،محل زیست وکار وی می
باشد .و اگر مجبور به بیرون رفتن از خانه شود ،کدام اشکالی ندارد ،مشروط بر آنکه بیرون
شدن و باز گشت وی در حدود شریعت غرای محمدی (صلی اهلل علیه وسلم) بوده باشد.
ولی فراموش نباید کردکه در برابر نشستن و مصروف ماندن زن در خانه مستحق پرداخت
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نفقه از جانب شوهر می گردد ،البته کاریکه شرعا اشکالی نداشته باشد و به اجازۀ شوهرش
صورت گیرد ،همچنان مستحق پرداخت نفقه از جانب شوهر می شود و اجورۀ که از
مدرک کار بدست می آورد نیز مال خود وی بوده و هیچ کس بدون إذن وی حق دخل و
تصرف آنرا ندارد .
بهر حال زن حق داردکه به آموزش علوم مفید و ارزشمند بپردازد ،البته با در نظرداشت
شرایط و ظروف به کیفیت مناسب با طبیعت زنان و با داشتن التزام کامل آداب اسالمی که
الزمۀ یک شخص مسلمان است .
فهرست مؤاخذ ومراجع :
 -1سوره النحل
 -2سوره التکویر
-3سورۀ االحزاب
– 4سورۀآل عمران
 -8سورۀ االسراء
-6سورۀغافر
-0سورۀالنساء
-5سورۀالممتحنۀ
 -5سورۀالبقرۀ
 -11سورۀ التوبۀ
 -11شیرازی ناصر مکارم تفسیر نمونه،دار الکتب االسالمیه،تهران  1350هش
 -12قطب ،سید،فی ظالل القرآن،نشرات احسان تهران 1356
 -13احکام القرآن الکریم.
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 -14جامع صحیح البخاری ،ابوعبد اهلل محمد بن ابی الحسن بن ابراهیم بن مغیره
البخاری.المکتب االسالمی1418هق
 -18جامع صحیح المسلم ،االمام ابی الحسین مسلم بن الحجاج القشیری النیسابوری مکتب
اسالمی 1418
 -16نیل االوطار ،االمام عالمه محمد بن علی بن محمد الشوکانی ،دار الکتاب
العربی،بیروت1421،
 -15زحیلی وهبۀ فقه خانواده جهان معاصر،خیبر پلورنحی کابل افغانستان.
 -15زیدان،عبد الکریم،اصول الدعوۀ.
 -21القرضاوی یوسف ،فقه سیاسی.
 -21حوی ،سعید،اسالم دین فطرت نشرات جمعیت اصالح وانکشاف اجتماعی افغانستان
.1350
ترتیب کننده :زین العابدین (کوشان )ریاست تدقیق ومطالعات علوم اسالمی ،وزارت
ارشاد ،حج واوقاف.
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جامعۀ آگنده ازعطوفت
(نویسنده استاد عبدالعظیم جهیر)
الحمد لله رب العاملین والصلوة والسالم علی محمد و علی آله و اصحابه اجمعین
برخی گمراهان و منحرفین میخواهند تا ثقافت فکری و شفافیت روان ها را راجع به حقوق
زنان تحریف نموده و دید مسلمانان را اندرین باب تخطئه نمایند و ضمنا به مردم نا آگاه
چنین پندار دهند که زنان در فرهنگ اسالم زیر تبعیض ،خشونت و استبداد قراردارند و روش
مسلمانان باعث شده که جامعۀ زن از تسهیالت زندگی مدرن و دستیابی به رفاه و آسایش
برخاسته از فرآورده های علمی روز محروم و به تأخر و انحطاط اندرشود.
و درد آور تر این که مشتی از افراد خالی الذهن ،بازار و انتظار آنها را گرم میسازند ،و ممکن
طبقۀ زنان و دختران که با طبع لطیف و نازک دستخوش عواطف بوده وقسما خوش باور و
ظاهر بین میباشند ،زیاد تر در معرض این تبلیغات قرار گیرند.
بناء الزم پنداشته میشود تا اساسات تعامل وماهیت راهکارهای تقابل افراد و زیر مجموعه
های ساخت و ساز جامعه بگونه ایکه دین اسالم ارشاد میفرماید در قالب مقاالت ،مضامین و
رساالت مختصر به طرز روان و سلیس و مطابق جذب مردم بیان شود تا از یک طرف شیوه
ها وسلیقه های معمول در حوزۀ زندگی شهروندی بین مسلمانان بهتر تعمیم شود و از جانب
دیگربا تأمل و ترکیزعملی بر آن ،برنامه های سرابی اغیار به انتفاء رود و هم واضح شود که
خشونت در تعامالت با همی و فامیلی میان مسلمانان راه و روزنه ای ندارد.
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اینک نکاتی چندی را در مورد بافت و ساختار و ماهیت جامعۀ مسلمانان حسب توان خویش
به بحث خواهیم گرفت.
نظام دوستی :
اسالم یگانه دینی است که درمیان پیروانش اعم از مردان وزنان نظام دوستی رابر قرار نموده
است ،قرآن عظیم الشأن میفرماید:

{ َوالْ ُم ْؤ ِمنُونَ َوالْ ُم ْؤ ِمنَاتُ بَ ْعضُ ُه ْم أَ ْولِيَاء بَ ْعض … }
ترجمه  :مردان و زنان مؤمن ،برخی دوستان و یاوران برخی دیگرند.
1

یکپارچگی:
دریکی از احادیث مبارکه چنین ارشاد شده است :

َك عُضْ وا تَدَا َع
ج َس ِد ،إِذَا اشْ تَ َ
ني ِ
« تری الْ ُم ْؤ ِم ِن َ
ِف َتَ َرا ُح ِم ِه ْم وتَ َواد ِِّه ْمَ ،وتَ َعاطُ ِف ِه ْم ک َمث َُل الْ َ
2
ح َّم »
ِالس َه ِر َوالْ ُ
َسائِ ُر َج َس ِده ب َّ

ترجمه  :مؤمنان را در ترحم و دوستی و مهربانی ایشان با یکدیگرمانند یک بدن می یابی که
چون عضوی از آن بدرد آید سایراعضای بدن ،با بیدارخوابی وتب آن را همراهی می کنند.
« عن النعمان بن بشیرقال قال رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم المسلمون كَ َر ُجل َو ِ
َك
احد ِإنْ اشْ تَ َ

َك كُلُّ ُه »
َك َرأْ ُس ُه اشْ تَ َ
َك كُلُّ ُه و ِإنْ اشْ تَ َ
َع ْي ُنهُ ،اشْ َت َ
ترجمه  :از نعمان بن بشیر روایت است که رسول خدا صلی اهلل علیه وسلم فرمود :مسلمانان
3

( نسبت به هم ) چون فردی واحد هستند که اگرچشم یکی ازآنان درد کند سایراعضای بدن
را درد می گیرد و اگرسر یکی از آنان به درد آید ،همه اعضای بدن را درد می گیرد.

« عن ابی موسی عن النبی صلی الله علیه وسلم قال ان الْ ُم ْؤ ِم َن لِلْ ُم ْؤ ِمنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُ ُّد بَ ْعضُ ُه
4
بَ ْعضً ا َوشَ بَّ َك أَ َصا ِب َع ُه »
ترجمه  :از ابوموسی رضی اهلل عنه روایت شده است که پیامبر صلی اهلل علیه وسلم فرمودند:
مؤمن نسبت به مؤمن دیگرمثل یک بنا وساختمان است که هر قسمت و اجزای آن موجب
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استحکام قسمت های دیگراست .این را فرمود و انگشتان دو دست خود را ( برای نشان دادن
این معنی ) درهمدیگر فرو کرد.
در این حدیث مبارک با مثال بسیار زیبا و دل نشین ،کیفیت استحکام روابط مسلمانان با
همدیگر در حوزه کمک و همکاری مورد تشویق و ترغیب واقع شده زیرا تعمیرآنگاه،
استواری ،زیبایی و نمای ویژۀ خود را درآماده گی به بهره برداری می تواند داشته باشد که
مصالح و اجزای آن بگونه ای دقیق باهم بافت خورده و نمایندگی از یک پیکرکند .هیچگاه
از خشت های زینتی انبار شده و از تراکم خریطه های سمنت و مخازن سیخ گول ،عمارات
وبلند منزل های خوش منظر به طور خود کار شکل نخواهد گرفت تا مگرافکار مسلکی و
دست های ماهرین فن تحت نقشۀ مرتبه آنهارا درجای خود قرارد داده و طاقت های شانرا
پیوند دهند.
بنأ همان رمز و سیستمی که در میان اجزای تعمیرجا افتاده گردیده است همان کیفیت و
تعامل ،بایست درجامعه اسالمی نیزمشهود باشد.
برادری :
دین انسان ساز اسالم بمنظور بافت افراد اجتماع برمحورعقیده و مکتب واحد ،استحکام
جامعه وایجاد صف مرصوص و تشکل یک نظام الگو ،شیرازۀ را تحت عنوان اینکه مؤمنین
برادران همدیگراند ،مطرح نموده و قطع نظراز زبان ،نژاد ،قوم ،سازمان و جغرافیا ،مؤمنین را
با این فراخوان وارد یک صف ساخته و برسریک خوان نشانده است.
قرآن کریم میفرماید:

ني أَ َخ َويْ ُك ْم َواتَّقُوا اللَّ َه لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْر َح ُمونَ }
حوا َب ْ َ
{ إَِّنَّ َا الْ ُم ْؤ ِمنُونَ إِ ْخ َو ٌة فَأَ ْص ِل ُ
ترجمه  :فقط مؤمنان برادران همدیگرند ،پس میان برادران خود صلح و صفا برقرار کنید ،و
5

از خدا ترس و پروا داشته باشید ،تا به شما رحم شود.
در حدیث رسول کریم صلی اهلل علیه وسلم ارشاد گردیده است:
اسدُواَ ،و ََل تَ َباغَضُ واَ ،و ََل
ح َ
« عن انس رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم قالََ :ل تَ َ
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تَقَاطَ ُعوا َوكُونُوا ِع َبادًا لِلَّ ِه إِ ْخ َوانًا »
ترجمه  :از انس رضی اهلل عنه روایت است که رسول خدا صلی اهلل علیه وسلم فرمود :با
6

همدیگرحسد نورزید و کینه توزی نکنید و قطع رابطه نکنید و چون بندگان خدا با هم
برادرباشید.
اجتماع عاری از کینه و دور از مقاطعه :
اسدُواَ ،و ََل تَ َباغَضُ واَ ،و ََل
ح َ
« عن انس رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم قالََ :ل تَ َ
تَقَاطَ ُعوا»...

7

ترجمه  :باهمدیگر حسد مورزید ،بغض ننمائید و مقاطعه ننمائید.
« عن انس ابن مالک ان النبی صلی اهلل علیه وسلم قال ال تباغضوا والتحاسدوا والتدابروا»...

8

ترجمه  :ازانس رضی اهلل عنه روایت شده است که پیامبر صلی اهلل علیه وسلم فرمودند :باهم
بغض ننمائید ،حسد نداشته باشید و با همدیگر پشت نگردانید.
از آنجا که حسد ،بغض ،دشمنی  ،مقاطعه و از هم کنارشدن با روحیه اجتماع اسالمی و
مقتضای برادری و رعایت رشته موددت در تصادم و منافات قراردارد ،بطور صریح و قاطع
مورد نهی واقع شده است.
رحمت و رفق مهربانی :
خداوند کریم به پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وسلم میفرماید:

ُنت فَظّاً َغلِيظَ الْ َقل ِْب َلَنفَضُّ وا ْ ِم ْن َح ْول َِك{ ...
نت لَ ُه ْم َولَ ْو ك َ
{ فَب ََِم َر ْح َمة ِّم َن اللّ ِه لِ َ

9

ترجمه  :از پرتو رحمت الهی است که تو با آنان ( که سر از خطّ فرمان کشیده بودند ) نرمش
نمودی .و اگر درشتخوی و سنگ دل بودی از پیرامون تو پراگنده می شدند .
دین نورانی و فرخنده اسالم رحمت و شفقت را میان مردم مسلمان هدایت فرموده است:
َل يَ ْر َح ُم ُه
اس َ
« عن جریربن عبدالله قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم َم ْن َلَ يَ ْر َح ُم ال َّن َ
10
اللَّ ُه»
ترجمه  :از جریربن عبد اهلل رضی اهلل عنه روایت است که رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم
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فرمودند :هرکس به مردم رحم نکند خداوند جل جالله به وی رحم نمی کند.
« َم ْن َلَ يَ ْر َح ُم َلَ يُ ْر َح ُم »

11

ترجمه  :کسی که مهربانی نکند به او مهربانی نمی شود.

« َلَ تُ ْن َز ُع ال َّر ْح َم ُة إَِلَّ ِم ْن شَ ِق ٍّ »
ترجمه  :رحمت باز داشته نمی شود مگر از سنگین دل نا مهربان.
12

« عن عبدالله بن عمرو قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ال َّر ِ
اح ُمونَ يَ ْر َح ُم ُه ُم ال َّر ْح َم ُن
13
ا ْر َح ُموا من فی األَ ْر ِ
ض يَ ْر َح ْم ُك ْم َم ْن ِ
الس ََم ِء »...
ِف َّ
ترجمه  :از عبد اهلل بن عمرو روایت است که رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم فرموده اند :رحم
کننده گان ( کسانی هستند ) که خدای رحمان با آنها رحم میکند ،به کسانی که در زمین
استند رحم کنید تا کسیکه درآسمان است به شما رحم کند.
« لیس منا من لم یرحم صغیرنا و یوقرکبیرنا »

14

ترجمه  :هرکسیکه به صغیر ما مهربانی و به بزرگان ما احترام نکند ازما نیست.

رفيق يُ ِح ُّب ال ِّرف َْق ِف
« عن عائشة ريض اللَّه عنها عن النبی َص ََّّل الل ُه َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم قال :إِنَّ اللَّ َه ٌ
15
األَ ْم ِر كُلِّه »
ترجمه  :از حضرت عایشه رضی اهلل تعالی عنها روایت شده است که پیامبرصلی اهلل علیه
وسلم فرمودند :خداوند مهربان است و نرمخویی و مهربانی را در تمام کارها دوست دارد.

يق يُ ِح ُّب ال ِّرف َْقَ ،ويُ ْع ِطي َعلَ ْي ِه َما َلَ يُ ْع ِطي َع ََّل الْ ُعنْ ِف »
« إِنَّ اللَّ َه َر ِف ٌ

16

ترجمه  :خداوندکریم مهربان است و مهربانی و مالیمت را دوست دارد و باساس مهربانی و
رفق ،بخشش وعطای مینماید که آن چیز را به درشتی و خشونت نخواهد بخشید.

َال :قال َر ُس َ
«عن جرير ق َ
َْي كُلَّ ُه»
ح َرمِ ال ِّرف َْق يُ ْ
ول اللَّ ِه َص ََّّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم َم ْن يُ ْ
ح َرمِ الْخ ْ َ
ترجمه  :از جریربن عبداهلل روایت شده است که فرمود :از پیامبر صلی اهلل علیه وسلم
17

شنیدم که میفرمودند :هر کس از نرمخویی و مدارا محروم گردد ،از تمام نیکیها محروم
می شود.
از مفاهیم و محتویات فوق صراحت یافت که مالیمت ونرمخویی خیر و راه حصول رحمت
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الهی بوده و رأفت و مهربانی و حلم و نرمش من حیث راه ثواب در میان مسلمانان معمول و
متعارف است که با درک و رعایت آن به طرز بسیار روان خشونت از ساحه زندگی منتفی
می گردد و نه باالی زنی خشونت اجراء شده می تواند و نه باالی مردی .
اینک بنا بر تقاضای موقع و سیر این مقال ارشاداتی چندی را مبنی بر روش های مقبول و
حسنه با زنان در این بحث ملحق خواهیم نمود.
حسن معاشرت بازنان :
قرآن کریم فرموده است :

اِشو ُه َّن بِالْ َم ْع ُر ِ
َس أَن تَ ْك َر ُهوا ْ شَ ْيئاً َويَ ْج َع َل اللّ ُه ِفي ِه خ َْْيا ً كَ ِثْيا ً }
وف فَ ِإن كَ ِر ْهتُ ُمو ُه َّن فَ َع َ
{ َو َع ِ ُ

18

ترجمه  :و با زنان خود به طور شایسته ( درگفتار و درکردار ) معاشرت کنید ،واگر هم از
آنان ( به جهاتی ) کراهت داشتید ( شتاب نکنید و زود تصمیم به جدائی نگیرید ) زیرا که
چه بسا از چیزی بدتان بیاید و خداوند در آن خیروخوبی فراوانی قراربدهد .
ِن بِالْ َم ْع ُر ِ
وف }
{ َولَ ُه َّن ِمث ُْل ال َِّذي َعلَيْه َّ

19

ترجمه  :و برای همسران ( حقوق و واجباتی ) است ( که باید شوهران اداء بکنند ) همان
گونه که برآنان ( حقوق و واجباتی ) است که ( باید همسران اداء بکنند ) به گونه شایستهای
( که برابر عرف مردمان و موافق با شریعت اسالم باشد ) .
« إن من أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله »

20

ترجمه  :یعنی کاملترین مؤمنین از نظر ایمان بهترین آنها از روی اخالق و مهربانترین آنها با
اهلش است.
« عن ابی هریرة قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اکمل املؤمنین ایَمنا احسنهم خلقا
وخیارکم خیارکم لنسائهم »

21

ترجمه  :کاملترین مؤمنین از روی ایمان بهترین آنها از روی اخالق است و بهترین شما،
بهترین شما با زنان شان هستند
« خیرکم ،خیرکم َلهله وانا خیرکم َلهلی »

22
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ترجمه  :بهترین شما ،بهترین شماست برای خوانواده اش و من بهترین شما هستم برای
خوانواده ام.
مع هذا باید افزون داشت که شیرازه و بنیاد ساختمان جامعه از نظر اسالم ،دوستی ،برادری،
اتحاد و مالیمت و نرمخویی و تحمل وعفو است که قسمت های از آنها در مباحث فوق
آمده وهریکی ازین دیدگاهها و سفارشها خشونت را نفی می نماید و جالب تر اینکه رفع
خشونت و توسع زندگی و دریافت حیات نوین برای زنها ارمغان اسالم است یعنی اسالم
خشونت و ظلم و عنف و استبداد فرسایشی را از رخ زندگی زنان برداشت و به آن اساس
مسلمانان همیشه از هر آنچه مخالف اخالق اسالمی و خشونت و تحجر باشد در برابر مردان
و زنان از آن اجتناب مینمایند.
بی تردید جامعه مسلمانان که در آن برادری ،دوستی ،عاطفه ،مهربانی ،عفو ،ایثار ،لطافت و
تعاون در امر نیکی و تقوا ،گزینه های ارزشمندی و معائیر خوبی و بهبود می باشد آستانی
لبریز و آگنده از عطوفت بوده و بهترین و مطمین ترین مکان برای زیست انسانی است.
بناء هرشایعه ای که راجع به خشونت دربرابر زنان به رویکردهای اجتماعی مسلمانان نسبت
داده شود بعید نیست که جعل و توطیه و یا آوازه ابلهان و غافالن باشد.
نهاد شان امین ممکنات است
جهان را محکمی از امهات است
23

نظام و کار وبارش بی ثبات است
اگر این نقطه را قومی نداند
از همه خوانندگان این مضمون رجاء مندی بر آن است تا محتویات آنرا به همه برادران و
خواهران مسلمان تبلیغ نموده و تالش نمایند تا پیام های ناب و فرخنده اسالم در ابعاد مختلف
زندگی میان مسلمانان تعمیم و تعمیل شود.
از خداوند کریم و توانا با تضرع و نیایش طلب داریم تا ظرفیت ها و استعداد های خوبتر
وبهتر و توفیقات مزیدی برای ما لطف فرماید تا بتوانیم در حوزۀ خدمات دینی مفید و ممد
واقع شویم و با علم و عمل به آموزه های اسالم کامیابی جاویدان به لطف و کرم الهی نصیب
ما گردد.
و ما ذلک علی اهلل بعزیز
نویسنده عبدالعظیم جهیر
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در اجتماع اسالمی خشونتی متوجه زنان نیست

(نویسنده استاد عبدالعظیم جهیر)
الحمد لله رب العاملین والصلوة والسالم علی محمد و علی آله و اصحابه اجمعین
دردهۀ های پسین بیش ازهر زمان دیگرهیاهوی خشونت علیه زنان براه افتیده و اخیرا موضوع
امحای خشونت و احیای حقوق زنان محور رسانه ها و بنگاههای تبلیغاتی شده است.
درین میان برخی از جریان ها و افراد واقع درضاللت و انحراف ،خشونت در برابر زنان را به
سمت دین و رویکردهای مسلمانان نسبت می دهند.
درحالی که دین اسالم ازهمان ابتدای ظهورش پیوسته برای اعاده حقوق اساسی و بنیادی زنان،
ارشادات پیوسته و روشن داشته و تا آنجا راجع به حقوق زنان عنایت دارد که درقرآن کریم
از آیه  228الی آیه  241سورۀ بقره ،دوازده بار کلمه معروف در تعامل میان شوهر و همسر
و مسایل حقوقی و ظرافت ها و رعایت توازن و نزاکتها در میان شوهر و خانم بکار رفته است
تا با درنظرداشت و رعایت آن نه مرد از صالبت و قیمومیت خود سوء استفاده کرده و حق

همسر خود را نادیده بگیرد و نه زن از موقعیت خود پیش روی نا بجا نماید ،بلکه وجیبه و
مکلفیت هرکدام آنها این است که فقط احکام خدا و پیامبرش را درتعامل خویش اساس و
معیار قرار دهند.
اینک به منظور تبیین بهتر اینکه در دین اسالم خشونتی متوجه زنان نیست موقعیت و جایگاه
زنان را درتکلیف های شرعی و موقعیت های اجتماعی و دریافت پاداش اخروی در حد توان
خویش تشریح خواهیم نمود.
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تکلیف های شرعی مردان وزنان:
قرآن کریم ارشاد فرموده است :

ني كِتاابًا ام ْوقُوتًا }
الص اَل اة كاان ْات اع اَل الْ ُم ْؤ ِم ِن ا
{ إِ َّن َّ

1

ترجمه  :بیگمان نماز بر مؤمنان فرض و دارای اوقات معلوم و معیّن است .

الصياا ُم ك ااَم ُكتِ اب اع اَل ال َِّذي ان ِم ْن قابْلِ ُك ْم لا اعلَّ ُك ْم تاتَّقُو ان }
{ ياا أايُّ اها ال َِّذي ان آ امنُوا ُكتِ اب اع اليْ ُك ُم ِّ

2

ترجمه  :ای کسانی که ایمان آورده اید ! بر شما روزه واجب شده است  ،همان گونه که بر
کسانی که پیش از شما بودهاند واجب بوده است  ،تا باشد که پرهیزگار شوید .

الص اَل اة اوآت ُوا ال َّزكاا اة اوأا ِطي ُعوا ال َّر ُس ا
ول لا اعلَّ ُك ْم ت ُ ْر اح ُمو ان }
{ اوأاقِي ُموا َّ

3

ترجمه  :نماز را ( در وقت معیّن و با خشوع و خضوع الزم ) بخوانید ،و زکات را ( به مستحقّان
آن ) بپردازید ،و از پیغمبر اطاعت کنید ،تا این که ( از سوی خدا ) به شما رحم شود ( و مشمول
رضایت و عنایت او گردید ) .

{ اولِلَّ ِه اع اَل النَّ ِ
ني}
ِيَل او ام ْن كا اف ار فاإِ َّ
استاطاا اع إِلايْ ِه اسب ً
ن اللَّ اه اغ ِن ٌّي اعنِ الْ اعالا ِم ا
اس ِح ُّج الْبايْ ِت م امنِ ْ

4

ترجمه  :و حجّ این خانه واجب الهی است بر کسانی که توانائی ( مالی و بدنی ) برای رفتن
بدانجا را دارند .و هرکس ( حجّ خانه ی خدا را به جای نیاورد ،یا اصالً حجّ را نپذیرد ،و بدین
وسیله ) کفر ورزد ( به خود زیان رسانده نه به خدا ) چه خداوند از همه ی جهانیان بی نیاز
است .
می بینیم که در مکلفیت های دینی و ادای فرایض و واجبات کدام فشار جداگانه باالی زنان
نیست و همچنان به مردان کدام تخفیف من حیث این که مرد می باشند در نظر گرفته نشده
است.
زنان درعرصه مسئولیت ،بطور کلی چیزی را از مردان کم ندارند و منزلت و پاداش آنان نزد
خداوند در گرو اطاعت از اوامر و پرهیزاز نواهی اوست.

5

زن ازین حیث که انسان است مساوی مرد است و مانند او برای تکالیف شریعت مورد خطاب
است.

6
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از دیدگاه قرآن میان زن و مرد درادای تکلیف و دینداری وعبادت هیچگونه فرقی نیست و
دراین ارتباط با هم برابر و یک سان اند.

7

مساوی بودن زنان ومردان درمجازات:
8
السا ِرقا ُة فااقْطا ُعوا أايْ ِديا ُه اَم اج ازا ًء ِبِ اا ك ااس ابا ناكااًلً ِم ان اللَّ ِه اواللَّ ُه اعزِي ٌز اح ِكي ٌم }
السار ُِق او َّ
{ او َّ
ترجمه  :دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده اند به عنوان یک مجازات
الهی قطع کنید ،و خداوند ( بر کار خود ) چیره و ( در قانونگذاری خویش ) حکیم است ( و
برای هر جنایتی عقوبت مناسبی وضع میکند تا مانع پخش آن گردد ).

اِن فاا ْجلِ ُدوا ك َُّل او ِ
اح ٍد ِمنْ ُه اَم ِمائا اة اجلْ اد ٍة } ...
{ ال َّزانِ اي ُة اوال َّز ِ

9

ترجمه  :هر یک از زن و مرد زناکار ( مؤمن ،بالغ ،حرّ ،و ازدواج ناکرده ) را صد تازیانه بزنید
موقعیت زن در خانواده:
زمانی که در خانواده نظر می اندازیم معلوم می شود که زنان چه مرتبت قابل مالحظه و
ارجمندی دارند.
وقتی زن مادراست در اسالم راجع به او چنین سفارش شده است.

{ او او َّصيْناا ْ ِ
ِل
ِف اعا ام ْ ِ
نسا ان ِب اوالِ اديْ ِه اح املاتْ ُه أُ ُّم ُه او ْهنا ً اع اَل اوهْنٍ او ِف اصالُ ُه ِ
ني أانِ اشْ ُك ْر ِ
اْل ا
ِل اولِ اوالِ اديْ اك إِ ا َّ
10
ري}
الْ ام ِص ُ
ترجمه  :ما به انسان دربارۀ پدر و مادرش سفارش کرده ایم ( که درحق ایشان نیک باشد و
نیکی کند ،به ویژه مادر ،چرا که ) مادرش بدو حامله شده است و هردم به ضعف و سستی تازه
ای دچار آمده است .پایان دوران شیرخوارگی او دو سال است ( و دراین دو سال نیز ،کودك،
شیر یعنی شیرۀ جان مادر را می نوشد .مادر در این مدّت  33ماهه حمل و شیرخوارگی ،
مهمترین خدمات و بزرگترین فدا کاری را مبذول می دارد لذا به انسان توصیه ما این است )
که هم سپاسگزار من و هم سپاسگزار پدر و مادرت باش ،و( بدان که سرانجام ) بازگشت به
سوی من است ( ونیکان را جزا و بدان را سزا می دهم ) .
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نسا ان ِب اوالِ اديْ ِه إِ ْح اسانا ً اح املاتْ ُه أُ ُّم ُه كُ ْرها ً او اوضا اع ْت ُه كُ ْرها ً او اح ْملُ ُه او ِف اصالُ ُه ث ا اَلث ُو ان شا ْهرا ً} ...
{ او او َّصيْناا اْلْ ِ ا
11

ترجمه  :ما به انسان دستور می دهیم که به پدر ومادرخود نیکی کند .چرا که مادرش او را با
رنج ومشقّت حمل می کند ،و با رنج ومشقّت وضع می کند ،و دوران حمل و از شیر بازگرفتن
اوسی ماه طول می کشد.
حافظ ابوبکر بزار با اسنادی که داشته است از بریده روایت کرده است واو نیز از پدرش نقل
نموده است که مردی درطواف ،مادر خود را بر پشت گرفته و او را طواف می داد و برگرد
کعبه می چرخاند ،از پیغمبر صلی اهلل علیه وسلم پرسید آیا حق مادرم را ادا کرده ام و بوظیفه
فرزندی برخاسته ام؟ فرمود « :ال ،وال بزفرة واحدة » نه حتی حق ناله و فریادی را ادا نکرده ای.

12

« عن ابی هریرة رضی الله عنه قال جاء رجل الی رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال :یارسول
الله من احق الناس بحسن صحابتی؟ قال :امک قال :ثم من؟ قال :ثم امک  ،قال ثم من؟ قال:
13
ثم امک ،قال ثم من؟ قال :ثم ابوک »
ترجمه  :ابوهریرة رضی الله عنه گفته است که مردی نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمده
وگفت :یا رسول الله ! کدام کس به خوش رفتاری ام سزاوار تر است؟ فرمود :مادرت ،گفت:
بازکیست؟ فرمود :مادرت ،گفت بازکیست؟ فرمود :مادرت ،گفت بازکیست؟ فرمود :پدرت.
« عن ابی هریرة قال :ان رجال قال یا نبی الله من ابر؟ قال :امک قال :ثم من قال :امک قال :ثم
14
من؟ قال :امک قال :ثم من؟ قال :ابوک »
ترجمه :از ابوهریرة رضی الله عنه روایت شده است که مردی به پیامرب صلی الله علیه وسلم
گفت ای نبی خدا خدمت چه کسی را کنم و با چه کسی رفتار خوب داشته باشم .فرمودند:
مادرت .گفت بعد از آن فرمودند :مادرت .گفت بعد از آن فرمودند :مادرت .گفت بعد از آن
فرمودند :پدرت.
« عن ابی هریرة رضی الله عنه قال قال رجل یا رسول الله من احق بحسن الصحبة؟ قال امک
15
ثم امک ثم امک ثم ابوک ثم ادناک ادناک »
ترجمه  :از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت مردی پیش رسول خدا صلی الله علیه
وسلم آمد وپرسید چه کسی بر من بیشرت حق خدمت و رفتار خوب را دارد؟ آن حضت

| 010

فرمودند :مادرت باز مادرت باز مادرت پس از آن پدرت بعد از آن کسی که نزدیکرت و نزدیکرت
به توست.
« وعن بهز ابن حکیم عن ابیه عن جده قال :قلت یارسول الله صلی الله علیه وسلم من ابرقال:
امک قال قلت ثم من قال :امک قال قلت ثم من قال :امک قال قلت ثم من قال :ثم اباک ثم
16
االقرب فاالقرب »
ترجمه  :از بهزبن حکیم روایت شده که گفت :گفتم یا رسول اهلل برای کی نیکی و احسان
نمایم .آن حضرت فرمود :برای مادر خود نیکی و احسان نما .گفت ،گفتم :بعد از آن برای کی
نیکی کنم .گفت :برای مادر خود نیکی کن .گفت ،گفتم :بعد از آن برای کی نیکی کنم.
گفت :برای مادرت .گفت ،گفتم بعد از آن برای کی نیکی کنم فرمودند  :پدرت سپس به
ترتیب هر کس در خویشاوندی به تو نزدیکتر است.

« عن عبد الله بن مسعود قال رجل یا رسول الله ان لی اما وابا واخا واختا وعام وعمة وخاال
وخالة فایهم اولی الی بصلتی؟ فقال النبی صلی الله علیه وسلم وسلم امک واباک واختک
17
واخاک وادناک ادناک »
ترجمه  :ازعبداهلل بن مسعود رضی اهلل عنه روایت شده است که مردی گفت یارسول اهلل صلی
اهلل علیه وسلم من مادر ،پدر ،برادر ،خواهر ،کاکا ،عمه ،ماما و خاله دارم ،پس کدام یکی از
ایشان به عالقه و رابطۀ من اولویت دارد؟ نبی کریم صلی اهلل علیه وسلم فرمودند :مادرت و
پدرت و خواهرت و برادرت بعد از آن کسی که نزدیکتر و نزدیکتر به توست.

« عن معاویة بن جاهمة عن أبیه قال أتیت النبی صلی الله علیه وسلم استشیره فی الجهاد قال:
18
ألک والدة قلت نعم .قال :اذهب فاکرمها فان الجنة عند رجلیها »
ترجمه  :از معاویه بن جاهمه از پدرش روایت است که گفته است نزد پیامبراکرم صلی اهلل علیه
وسلم رفتم و راجع به رفتن به جهاد از جناب شان اجازه خواستم فرمودند :آیا مادر داری .گفتم
بلی .فرمودند :در تکریم او بکوش ،پس یقینا جنت زیرپای اوست.
« عن معاویه بن جاهمة قال جاء رجل الی رسول الله ،یعنی جاهمة فقال یا رسول الله اردت ان
19
اغزوفجئتک استشیرک فقال هل ل ک من ام؟ قال نعم قال فالزمها فان الجنة تحت رجلیها »
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ترجمه  :از معاویه بن جاهمه روایت است که مردی نزد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آمده
یعنی جاهمه و عرض کرد که یارسول الله صلی الله علیه وسلم میخواهم به جهاد بروم و آمده
ام تا تجویز از شام اخذ کنم .پیامرب اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود :آیا مادر داری .گفت:
بلی .رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمودند :آنرا الزم بگیر پس یقینا جنت در زیرپای
اوست.
« عن عایشة قالت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم منت فرأیتنی فی الجنة فسمعت صوت
قاریء یقرأ فقلت من هذا؟ قالوا حارثة بن النعامن فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم کذاک
20
الرب ،کذاک الرب ،کذاک الرب قال فکان ابرالناس بامه »
ترجمه  :ازعایشه رضی اهلل عنها روایت است که رسول اکرم صلی اهلل علیه وسلم فرمودند:
خوابیدم و در خواب دیدم که در بهشت هستم در آنجا صدای قرائت را شنیدم پرسیدم چه
کسی است که در اینجا قرآن می خواند به من گفته شد این حارثه بن نعمان است .خدمت و
نیکی به پدر و مادر چنین چیزی است ،خدمت و نیکی به پدر و مادر چنین چیزی است ،خدمت
و نیکی به پدر و مادر چنین چیزی است.
( رسول اکرم صلی اهلل علیه وسلم پس از بیان خواب خویش فرمودند ) حارثه بن نعمان بسیار
از مادرش اطاعت و برای او خدمت می کرد ( یعنی این عمل او را به بهشت به مقامی رساند
که رسول اکرم صلی اهلل علیه وسلم صدای قرائت او را در بهشت شنیدند).

21

وقتی زن همسر است جهت انتخاب شیوه و روش احسن با او درقرآن و سنت چنین هدایت
داده شده است:

ن برالْ َم ْع ُر ر
ج َع َل اللّ ُه رفي ره خ َْْيا ً كَ رثْيا ً
َس أَن ت َ ْ
وف فَإرن كَ رر ْهتُ ُمو ُه َّ
اِشو ُه َّ
ك َر ُهوا ْ شَ ْيئا ً َويَ ْ
ن فَ َع َ
{ َو َع ر ُ

22

ترجمه  :و با زنان خود به طور شایسته (در گفتار و در کردار) معاشرت کنید ،و اگر هم ازآنان
( به جهاتی ) کراهت داشتید (شتاب نکنید و زود تصمیم به جدائی نگیرید ) زیرا که چه بسا از
چیزی بدتان بیاید و خداوند در آن خیروخوبی فراوانی قراربدهد .

{ اولا ُه َّن ِمث ُْل ال َِّذي اعلا ْي ِه َّن بِالْ ام ْع ُر ِ
وف }

23

ترجمه  :و برای همسران ( حقوق و واجباتی ) است ( که باید شوهران اداء بکنند ) همان گونه
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که برآنان ( حقوق و واجباتی ) است که ( باید همسران اداء بکنند ) به گونه شایستهای ( که
برابر عرف مردمان و موافق با شریعت اسالم باشد ) .

« إن من أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله »

24

ترجمه  :یعنی کاملترین مؤمنین از نظر ایمان بهترین آنها از روی اخالق ومهربانترین آنهابا
اهلش است.

« عن ابی هریرة رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اکمل املؤمنین ایامنا
25
احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم »
ترجمه  :کاملترین مؤمنین از روی ایمان بهترین آنها ازروی اخالق است وبهترین شما ،بهترین
شما با زنان شان هستند.

« خیرکم ،خیرکم الهله وانا خیرکم الهلی »

26

ترجمه  :بهترین شما ،بهترین شماست برای خوانواده اش ومن بهترین شما هستم برای خوانواده
ام.
وقتی زن دختر و خواهر است ادای مسئولیت راجع به آنها پاداش و مکافات ذیل را به دنبال
دارد.

« عن عایشة رضی الله عنها قالت :دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل ،فلم تجد عندی شیئا
غیرمترة فاعطیتها ایاها فقسمتها بین ابنتیها ومل تاکل منها ثم قامت فخرجت ،فدخل النبی صلی
27
الله علیه وسلم علینا فاخربته فقال من ابتلی من هذه البنات بشیء کن له سرتا من النار »
ترجمه :ازعایشه رضی اهلل عنها روایت است که زنی همراه دو دختر نزد من آمد وتقاضای
صدقه کرد من بجز از یک خرما نزد خود چیزدیگری نداشتم ،همان خرما را بوی دادم واوآن
رامیان هردو دخترخود تقسیم کرد و خود ازآن چیزی نخورد ،سپس برخاست و برآمد بعد
پیامبر صلی اهلل علیه وسلم نزد ما آمد و من از ماجرا آگاهش کردم ،فرمود :کسی که به چیزی
از این دختران آزموده شود ،ایشان او را حجابی ازآتش باشند.

« من کان له ثالث بنات فصربعلیهن واطعمهن وسقاهن وکساهن من جدته کن له حجابا من
28
الناریوم القیامة »
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ترجمه  :کسیکه سه دختر داشته باشد وغذا و زندگی ،آب و نان آنها را تأمین و برآنان ازمال
خود لباس بپوشاند و بر تکفل آنان صبرکند در روز قیامت این عملش مانعی در مقابل آتش
خواهد شد.
یعنی چنانچه شخصی دراثرگناهش مستحق کیفرباشد خداوند متعال در قبال رفتارخوب با
دختران او را از عذاب و سزا نجات می دهد.

29

[عن عائشة انها قالت :جاءتنی مسکینة تحمل ابنتین لها فأطعمتها ثالث مترات فأعطت کل
واحدة منهام مترة ورفعت الی فیها مترة لتأکلها فاستطعمتها ابنتاها ،فشقت التمرة التی کانت
ترید ان تأکلها بینهام فاعجبنی شأنها فذکرت الذی صنعت لرسول الله صلی الله علیه وسلم
30
فقال :ان الله قد اوجب لها بها الجنة او اعتقها بها من النار ]
ترجمه  :ازعایشه رضی اهلل عنه روایت است که گفت :زن بینوایی پیش من آمد درحالی که دو
دختر داشت من سه عدد خرما به آنان دادم .او به هریک ازدخترانش یک عدد خرما داد
وخرمای سومی را به سوی دهنش برد که آن را بخورد که دو دخترش دوباره از او طلب
کردند ،پس خرمارا به دو قسمت تقسیم کرد و به آنان داد .قضیه ی او مرا به تعجب انداخت،
پس ماجرا را برای رسول خدا صلی اهلل علیه وسلم بازگو کردم .رسول خدا صلی اهلل علیه وسلم
فرمود :بدون شک خداوند بهشت را برای آن زن واجب گردانید یا بدان وسیله او را ازآتش
رهایی بخشید.

« عن ابی سعید الخدری قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من عال ثَلث بنات فادبهن
وزوجهن واحسن الیهن فله الجنة »

31

ترجمه  :از ابوسعید خدری روایت شده که پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وسلم فرمودند :هرکس
سه دختر را سرپرستی کند و آن ها را خوب تربیت نماید ،به شوهر دهد و به آنها نیکی
نماید به بهشت وارد می شود.

« من کان له ثالث بنات فصربعلی ألوائهن ورضائهن ورسائهن ادخله الله الجنة بفضل رحمته
ایاهن فقال رجل او ثنتان یا رسول الله؟ قال اوثنتان فقال رجل او واحدة یارسول الله ؟ قال او
32
واحدة »
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ترجمه  :هرکس سه دختر داشته باشد و بر مشقت ناخوشی و خوشی آنان صبرکند ،خداوند
او را به رحمت افزون خود وارد بهشت می کند ،فردی گفت :ای رسول خدا! آیا دو دختر
هم همین گونه است ،پیامبرفرمود :دو دخترهم  .مردی هم گفت :ای رسول خدا یک دختر
هم ،پیامبرفرمود :یک دخترهم.

«عن ابی سعید الخدری قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من کان له ثالث بنات اوثالث
33
اخوات اوابنتان اواختان فاحسن صحبتهن واتقی الله فیهن فله الجنة »
ترجمه  :ازحضرت ابی سعید خدری رضی اهلل عنه روایت است که رسول اکرم صلی اهلل علیه
وسلم فرمودند :کسی که سه دختریا سه خواهریا دو دختریا دو خواهر داشته باشد و با ایشان
معاشرت و همنشینی نیک داشته باشد و در مورد آنها از خداوند بترسد از برای وی جنت است.
زن آنجا که مادر باشد دین اسالم در مورد احسان با او تاکید بلیغ نموده و هر گاه زن به عنوان
همسر باشد با او معاشرت حسنه دستور داده شده و هر گاه دختر و خواهر باشد رسیدگی و
غمخواری و پرداختن به تربیت و حسن تعامل با آنان باعث نجات از دوزخ و توصل به جنت
میباشد.
همچنان از حیث تکالیف شرعی چیزی اضافه تر از مردان بر زنان تحمیل نشده بلکه بنابر
ویژگیهای زنانه شان تخفیفاتی نیز درحصه آنها مطرح است.
قراریکه گفتیم در فرایض و بناهای اسالم که نماز ،روزه ،زکات وحج است باالی زنان کدام
فشار مازاد نیامده است و در هجرت ،جهاد و فراگیری علوم اسالمی نیز سهیم بوده اند.

زنان استعداد وظرفیت مالکیت و حق اقتصادی واستحقاق میراث را دارند و از نظرشرع اسالمی
برای زن با توجه به خصوصیت زنانگی اش و با حفظ ارزش های اسالمی جایز است که حق
حواله،هبه ،وصیت و وقف را حسب احوالی که در کتب فقهی آمده است داشته باشد.
در واقع اسالم زن را به عنوان انسان  ،زن ،دختر ،همسر ،مادر وعضوی ازاعضای جامعه مورد
کرامت ،بزرگداشت ،تجلیل ،تکریم ،تعظیم ،عدالت وحمایت خود قرار داده است .

34
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درحقیقت هیچ دین آسمانی یا زمینی وهیچ مکتب فلسفی اعم ازآیده آلیست و رئالیست ،مانند
35
اسالم در تکریم ،بزرگداشت ،رعایت عدل وحمایت از زن پیدا نمی شود.
دوجنس ،زن ومرد درقانون کاروپاداش برابرند وهردو ،یک سان با خدا ارتباط وپیوند دارند
36
وهردو ،به طورمساوی درپیشگاه خدا پاداش خودرا دریافت می دارند.
درپرتونصوص اسالم ،جایگاه انسانی ،تکلیف های شرعی ،ومجازات دنیوی و دریافت پاداش
اخروی زن همگون و برابر با مرد است و درحصه برخورد آمیخته با احسان واحترام در مقابل
وی سفارش وتأکید های مکرر صورت گرفته است در هرکدام ازعرصه های زندگی و موقعیت
های اجتماعی و فامیلی جانب زن لحاظ شده وهیچ نوع تعامل خشونت آمیز و تشدد و تحجراز
سوی دین ،درباب شیوه های معاشرتی با زنان به مالحظه نمی رسد.
هرشخصی که اهل درایت و بصیرت ،صاحب درك وعاقل باشد با توجه به شرح فوق بخوبی
می داند که خشن بودن وخشونت کردن یک امر مذموم و نکوهیده است و شیوه وسلیقه
مسلمانان در ابعاد مختلف زندگی این است تا از قهر وغیظ اجتناب نموده و با اعضای خانواده
خود و با سایر برادران و خواهران مسلمان از بابِ رفق ،عفو و گذشت و مدارا ،حلم و تواضع
و لینت و نرمش اتیان نمایند حتی که در مواجهه عادی و گفتن سخن نیز محاسن و ارزشهارا
حفظ و رعایت نمایند.
همه برادران و خواهران مسلمان بایست معلومات اسالمی را با تعمق و دقت درهمه ابعاد زندگی
من جمله راجع به حقوق زنان ومردان حاصل بدارند تا راه و اسلوب وروش خویش را بدانند،
بهترین و موجه ترین شیوه و راهکار را انتخاب نمایند ،به حق کسی متجاوز و مزاحم واقع نشوند
و هم حق خویش را از دیگران ستانده بتوانند وهم تبلیغات دشمنان باالی آنها اثرات منفی
بارآورده نتواند.
و من اهلل التوفیق
نویسنده عبدالعظیم جهیر
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نگاهی به حقوق اسالمی زنان
(نویسنده استاد عبدالعظیم جهیر)
الحمد لله رب العاملین والصلوة والسالم علی محمد و علی آله و اصحابه اجمعین
شیفتگان مادی و جریانهای ستیزه جو می خواهند تلقین نمایند که حقوق زنان در راهکارهای

مسلمانان محکوم و مغموض است و زنان از هر حیث تحت فشار و تسلط مطلق مرد قرار
دارند و زن درهیچ عرصه صالحیت مستقل و صالبت موضع ندارد و زندگی آنها حاشیوی
وتبعی است.
بناءً جهت تنویر اذهان عامه ،ضرورت است تا جایگاه ارجمند و ارزشمند زنان و حقوق مُسلم
آنها از دیدگاه اسالم در قالب مضامین و رساله های مختصر و غنامند تشریح و تبیین شود.

با ورق زدن برگه های تاریخ به مالحظه می ر سد که قبل از ظهور اسالم برخی از فرهنگها
و برداشتهای منحطی وجود داشت که تحت تأثیر آن از زنان نوعی استفاده ابزاری روان بود
و شخصیت و موقعیت زن درهاله های از اوهام و خرافات فرو رفته وگمنامی و سرگردانی
تراژدی باری سرنوشت او را درهم پیچیده بود ،دیدگاه و جایگاهی برای زنان تثبیت نبود،
قساوت ،تحجر و بیداد ،درهمه عرصه ها علیه او اعمال می شد الکن زمانیکه آفتاب عالمتاب

اسالم طلوع نمود طی فرازهای پیهم ارشادی جایگاه اصیل زنان را تعریف و حقوق آنها را
در ابعاد مختلف زندگی تأمین نمود.
حق زندگی :
زنان قبل از اسالم از نخستین حق ،که حق زندگی است نیز محروم بودند.
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َت }
َت ِبأَي ذَنب قُ ِتل ْ
قرآن کریم خبر می دهد { :وإذَا الْ َم ْوؤُو َد ُة ُس ِئل ْ

1

ترجمه  :و هنگامی که از دختر زنده بگور پرسیده می شود ،به سبب کدامین گناه کشته
شده است؟
« الْ َم ْو ُءو َد ُة »  :دختر زنده بگور .برخی از عربها در دوره جاهلی  ،دختران خود را به دالئلی
زنده بگور می کردند  ،از جمله  :از ترس فقر و تنگدستی  ،و خوف از ننگ و عار زنا  ،و
هراس از اسارت دختران در جنگها و به صورت کنیز درآمدن ایشان.

2

« ِبأَي ذَنب  »...نکته قابل توجّه این است که قرآن نمیگوید از قاتالن بازخواست میشود،
بلکه می گوید از چنین کودکان معصوم و مظلوم پرسش میشود .گوئی قاتالن ارزش
بازپرسی را ندارند.

3

( باتوجه به این دو آیه ) در روز قیامت از آن دختر زنده بگورشده پرسش می شود که به
چه سببی کشته شده است؟ در واقع این نوع سؤال تهدید شدیدی را برای قاتل در بردارد
4

زیرا وقتی که ازستمدیده ای پرسش شود پس وای به حال ستمگر
{ َوإِذَا بُّش أَ َح ُد ُه ْم بِاألُنثَى ظَل َو ْج ُه ُه ُم ْس َودّا َو ُهو ك َِظيم يَتَ َوا َرى ِم َن الْ َق ْومِ ِمن ُسو ِء َما بُّش ِب ِه
5
ك ُمونَ }
ح ُ
ُي ِس ُ
الُّت ِ
ك ُه َع َل ُهون أَ ْم يَد ُُّس ُه ِ
أَ ُ ْ
اب أَالَ َساء َما يَ ْ
ف ُّ َ
ترجمه  :و هنگامی که به یکی از آنان مژدهی تولّد دختر داده می شد ( آن چنان از فرط
ناراحتی چهره اش تغییر می کرد که ) صورتش سیاه می گردید و مملو از خشم و غضب و
غم و اندوه می شد از قوم و قبیله ( ی خود ) به خاطر این مژده ی بدی که به او داده می شد
خویشتن را پنهان می کرد ( و سرگشته و حیران به خود می 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 بدی
که می کردند !
زمانی که اسالم عزیز آمد به صراحت وقاطعیت تمام ،این شیوۀ ناجوانمردانه وسُبعیت را
مورد نهی قرارداده و آن را گناه بزرگ ،خسران وعمل برخاسته از سفاهت و نادانی
معرفی نمود.
ك ْم َوإِ يا ُه ْم } ...
{ َو َ
ح ُن نَ ْر ُزقُ ُ
ال تَ ْقتُلُوا ْ أَ ْوالَ َدكُم م ْن إ ْمالَق ن ْ

6
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ترجمه  :و فرزندانتان را از ترس فقر و تنگدستی ( کنونی یا آینده ) مکشید ( چرا که ) ما به
شما و ایشان روزی می دهیم ( و روزی رسان همگان مائیم؛ نه شما )
ح ُن نَ ْر ُزقُ ُه ْم َوإِ ياكُم إن قَتْلَ ُه ْم كَانَ ِخطْئا كَبِريا }
{ َو َ
ال تَ ْقتُلُوا ْ أَ ْوال َدكُ ْم خَشْ َي َة إِ ْمالق ن ْ

7

ترجمه  :و ( از آنجا که روزی در دست خدا است ) فرزندانتان را از ترس فقر و تنگدستی
نکشید  .ما آنان و شما را روزی می دهیم ( و ضامن رزق همگانیم ) بی گمان کشتن ایشان
گناه بزرگی است .

ين قَتَلُوا أَ ْو َال َد ُه ْم َسفَها ِبغ ْ ِ
َري ِعلْم} ...
َِس ال ِذ َ
{ قَ ْد خ ِ َ

8

ترجمه  :مسلّماً زیان می بینند کسانی که فرزندان خود را از روی سفاهت و نادانی می کشند.
حق انسانیت :
قبل از ظهور اسالم برخی از فرهنگها و برداشتها ،زن را مخلوق ناپاك و موجودی از صنف
شیاطین می انگاشت برخی ها ،خلقت زن را برای بهره گیری مرد میدانستند حتی در مورد
اینکه آیا زن روح انسانی دارد یاچطور بحث بود یعنی برای زن حق انسانیت نیز داده نمی
شد و همچنان تحت پندار های نابجا ،زنان ،عناصر ویژۀ خدماتی کارخانه و آشپزخانه ها
قلمداد میشدند و با این دیدگاهها با زنان همچون مال و امتعه تعامل می شد ،دیگر مسلم بود
که در همچو یک جو آشفته و ملتهب ،شخصیت و موقعیت زن سخت زیر فشار و محکوم
بود.
بنأ زن منحیث همسر در دود مان شوهر ،نظرصائب و سخن پذیرفتنی نداشت و مثل سایر
لوازم معمولی در جوانب و زوایای خانه بی اراده و بی ارزش امرارحیات مینمود ،او هرگز
نمی توانست من حیث همسر در تدبیرمنزل و سمت و سو دادن به نظام فامیل نقش داشته
باشد و دیدگاه و جایگاهی برای او تثبیت نبود ،قساوت ،تحجر و بیداد ،در همه عرصه ها
علیه او اعمال می شد.
لکن دین مبین اسالم  ،با ارشادات پیوسته حقوق زنان را تثبیت نموده و زن را به عنوان همسر،
از شمار آیات و نشانه های قدرت خداوند و منبع سکون و آرامش برای مرد معرفی نموده و
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زن و مرد را در سرشت انسانیت و اصل آفرینش همگام تعریف نمود و برای زنان ،حق
انسانیت بخشید.
اس إِنا َخلَ ْقنَاكُ ْم ِم ْن َذكَر َوأُنْثَى}...
{ يَا أَيُّ َها الن ُ

9

ترجمه  :ای مردمان ! ما شما را از مرد و زنی ( به نام آدم و حوّاء ) آفریدهایم .
ك ُم ال ِذي َخلَ َقكُم من نفْس َو ِ
احدَة َو َخل ََق ِمن ْ َها َز ْو َج َها َو َبث ِم ْن ُه ََم
اس اتقُواْ َرب ُ
{ يَا أَيُّ َها الن ُ
10
ِر َجاال كَ ِثريا َونِ َساء } ...
ترجمه  :ای مردمان ! از ( خشم ) پروردگارتان بپرهیزید  .پروردگاری که شما را از یک
انسان بیافرید و ( سپس ) همسرش را از نوع او آفرید  ،و از آن دو نفر مردان و زنان فراوانی
( بر روی زمین ) منتشر ساخت .

{ ُه َو ال ِذي َخلَ َقكُم من نفْس َو ِ
احدَة ثُم َج َع َل ِمنْ َها َز ْو َج َها} ...

11

ترجمه  :او آن کسی است که شما را از یک جنس آفرید ،و همسران شما را از جنس شما
ساخت.

ك ْم ِم ْن نَفْس َو ِ
احدَة ثُم َج َع َل ِمنْ َها َز ْو َج َها}...
{ َخلَ َق ُ

12

ترجمه  :خداوند شما را از یک تن ( به نام آدم ) بیافرید ،سپس از جنس او همسرش را ( به
نام حوّاء ) خلق کرد.

ك ْم أَ ْز َواجا} ...
ك ْم ِم ْن أَنْف ُِس ُ
{ َوالل ُه َج َع َل لَ ُ

13

ترجمه  :خدا از جنس خودتان همسرانی برای شما ساخت ( تا در کنار آنان بیاسائید )
14
ك ْم أَ ْز َواجا}...
{ َو ِم ْن آيَاتِ ِه أَنْ َخل ََق لَكُم م ْن أَنف ُِس ُ
ترجمه  :و یکی از نشانههای ( دالّ بر قدرت و عظمت ) خدا این است که از جنس خودتان
همسرانی را برای شما آفرید.
حق میراث و ملکیت :
تفاوتهائیکه در سازمان زندگی مرد و زن از نظر دین وارد شده رابطه به وضع ساختمان وجود
فزیکی ،تکلیف ها وعهده ها و همچنان موقعیت های اجتماعی شان دارد و همۀ آن مبتنی
بر مصالح و بهبود آنها بوده و به سرنوشت دنیا وعقبای هردوی شان مفید میباشد اما در برخی
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مواردیکه تفاوت ضرورت عینی نبوده فرقی نیز مطرح نشده است پس موضوع صالحیت
اقتصادی و حق مالکیت نیز بحثی است که هم مردان و هم زنان ظرفیت و استعداد آن را
دارند.
قبل از اسالم وضعیت پراضطراب وتألم بار جاهلیت ،تعامل با زنان را تا سطحی غیرانسانی
ساخته بود که زن ها همچون اموال ،امتعه و زمین به میراث برده می شدند که قرآن کریم
این شیوه را ممنوع قرار داد.
ك ْم أَنْ تَ ِرثُوا الن َسا َء كَ ْرها }...
ين آ َمنُوا َال يَ ِح ُّل لَ ُ
{ يَا أَيُّ َها ال ِذ َ

15

ترجمه  :ای کسانی که ایمان آورده اید ! برای شما حالل نیست که زنان را ( همچون کاالئی
) به ارث برید ( و ایشان را بدون مهریّه و رضایت ،به ازدواج خود درآورید ،و ) حال آن
که آنان چنین کاری را نمی پسندند و وادار بدان می گردند.
در دین اسالم حقوق اقتصادی برای زنان تثبیت شد و ضمن اینکه خود زنان از میراث شدن
نجات یافتند برای آنها حق میراث نیز داده شد.
{ يُ ِ
ْي }...
األُنْثَيَ ْ ِ
ف أَ ْو َال ِد ُك ْم لِلذ َك ِر ِمث ُْل َحظ ْ
وصي ُ
ك ُم الل ُه ِ

16

ترجمه  :خداوند درباره ی ( ارث بردن ) فرزندانتان ( و پدران و مادرانتان ) به شما فرمان می
دهد و بر شما واجب می گرداند که ( چون مُردید و دخترانی و پسرانی از خود به جای
گذاشتید ) بهره ی یک مرد به اندازه ی بهره ی دو زن است.

األُنْثَيَ ْْيِ }...سنتی را که در جاهلیت میان اعراب
آیه با انتخاب این تعبیر { لِلذكَ ِر ِمث ُْل َحظ ْ

مبنی برمنع زنان از ارث بردن بوده ابطال می کند درست مثل این است که ابتدا ارث بردن
زن را مُسَلم و مفروض نموده و سپس مقدار سهام مرد ها را دو برابر آن معرفی کرده باشد یا
اینکه در تشریع قانون ارث و توارث ،زنان را اصل مقرر شده تلقی نموده و ارث مرد ها از
روی آن فهمیده شود .

17

به این اساس میراث تنها حق مردان نیست بلکه زنان نیز در آن حق و سهم دارند از جمله
حقوق اقتصادی و ظرفیت های مالی برای زنان یکی هم بهره مندی آنها از میراث است.
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مردان و زنان در میراث سهم واضح و صریح دارند که به نص قطعی قرآن کریم ثابت بوده
وهیچ شک و تردید و رایزنی ای درآن راه ندارد و این امر یک حقیقت مسلم ،ظاهر و بارز
بوده و به هیچ وجه از آن اغماض و چشم پوشی شده نمی تواند.
میراث به هراندازه ای که باشد ،کم یا زیاد ،منقول یا غیرمنقول ،پیداوار زراعتی یا مواد
صنعتی ،همه آن مطابق احکام شریعت اسالم ،باالی ورثه اعم از مردان و زنان تقسیم می
شود.

األَقْ َربُونَ ِمَم
األَقْ َربُونَ َولِلن َسا ِء ن َِصيب ِمَم تَ َر َك الْ َوالِ َدانِ َو ْ
{ لِلر َجا ِل ن َِصيب ِمَم تَ َر َك الْ َوالِ َدانِ َو ْ
18
قَل ِمنْ ُه أَ ْو ك َُُثَ ن َِصيبا َم ْف ُروضا }

ترجمه  :برای مردان و برای زنان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود به جای می
گذارند سهمی است ،خواه آن ترکه کم باشد و یا زیاد .سهم هریک را خداوند مشخّص و
واجب گردانده است ( وتغییرناپذیر است )
ب}...
{لِلر َجا ِل ن َِصيب ِمَم اكْتَ َسبُوا َولِلن َسا ِء ن َِصيب ِمَم اكْتَ َس ْ َ

19

ترجمه  :مردان نصیبی دارند از آنچه فراچنگ می آورند و زنان ( هم ) نصیبی دارند از آنچه
به دست می آورند.
تصرفاتی از قبیل تملک اموال منقول و غیر منقول و اشتغال به تجارت برای زنان نیز با حفظ
ارزشهای اسالمی جایز است و زنان نیز مطابق توانمندی و ایجاب حالت خاص خویش و در
نظرداشت احکام اسالمی حق حواله ،وصیت ،وقف ،حضور در محاکم قضایی و عقود را با
شروط و ظروفی که در کتب فقهی به تفصیل آمده است دارند.
زنان مایه سکون:
در گذشته های پیش از ظهور اسالم در برخی دیدگاهها زن موجودی برای اشباع غرایز مرد
پنداشته می شد لکن اسالم عزیز ،زن را مایه سکون و آرامش مرد معرفی نمود.
20
كنُوا إِلَيْ َها َو َج َع َل بَيْ َنكُم م َودة َو َر ْح َمة}..
ك ْم ازواجا لتَ ْس ُ
{ َو ِم ْن آيَاتِ ِه أَنْ َخل ََق لَكُم م ْن أَنف ُِس ُ
ترجمه  :و یکی از نشانههای ( دالّ بر قدرت و عظمت ) خدا این است که از جنس خودتان
همسرانی را برای شما آفرید تا در کنار آنان ( در پرتو جاذبه و کشش قلبی ) بیارامید ،و در
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میان شما و ایشان مهر و محبّت انداخت ( و هر یک را شیفته و دلباخته ی دیگری ساخت،
تا با آرامش و آسایش ،مایه ی شکوفائی و پرورش شخصیّت همدیگر شوید ،و پیوند زندگی
انسانها و تعادل جسمانی و روحانی آنها برقرار و محفوظ باشد )
{ ُه َوال ِذي َخلَ َقكُم من نفْس َو ِ
ُن إِلَ ْي َها} ...
احدَة َو َج َع َل ِم ْن َها َز ْو َج َها لِ َي ْسك َ

21

ترجمه  :او آن کسی است که شما را از یک جنس آفرید ،و همسران شما را از جنس شما
ساخت تا شوهران در کنار همسران بیاسایند.
نقش زنان صالحه:
زنان صالحه و نیکوکار ،مُعین ایمان شوهر و نشانه نیکبختی میباشند.
ف الشَ طرِالْ َبا ِقي »
حة فَقَد أَ َعانَ ُه َعلی شَ ط ِر ِدی ِنه فَل َيتقِ الل َه ِ
« َمن َر َزقَ ُه الل ُه إِم َرأَة َصالِ َ

22

ترجمه  :هرکس که خداوند ،زن صالحی را روزی او کرده است او را نسبت به نیمه ای
دینش یاری کرده است ،پس دربارۀ نیمه دوم ،از خداوند پروا کند.
« َع ْن ث َ ْوبَانَ ق َ
ف َسبِيلِ الل ِه } [ التوبه
ب َوالْ ِفض َة َو َ
ين يَ ْ
َال لََم أُنْ ِزل ْ
ال يُنْ ِفقُونَ َها ِ
َت { ال ِذ َ
ك ِن ُزونَ الذ َه َ
ف بَ ْع ِ
ض أَ ْسفَا ِر ِه  .فَق َ
 ] 34ق َ
حا ِب ِه قَ ْد
َال :بَ ْع ُ
َال :كُنا َم َع َر ُسو ِل الل ِه َصل الل ُه َعلَيْ ِه َو َسل َم ِ
ض أَ ْص َ
خ ْذنَا ُه ق َ
َال :أَفْضَ لُ ُه لِ َسانا َذاكِرا
ف الذ َه ِ
ي ال ََْم ِل خ َْري ات َ
نَ َز َل ِ
ب َوالْ ِفض ِة َما نَ َز َل ،فَلَ ْو أَنا َعلِ ْم َنا أَ ُّ

ُيانِ ِه »
َوقَلْبا شَ اكِرا َو َز ْو َجة ُم ْؤ ِم َنة تُ ِعي ُن ُه َع َل إِ َ

23

کنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْ ِفضَّۀَ وَالَ یُن ِفقُو َنهَا
ترجمه  :ثوبان روایت کرده است که وقتی آیۀ { وَالَّذِینَ یَ ْ
فِی َسبِیلِ ال ّلهِ } نازل شده ما دریک سفر با رسول خدا صلی اهلل علیه وسلم بودیم یکی از
یاران گفت درباره ای طال و نقره نازل شد آن چه نازل شد ،ای کاش می دانستیم چه مالی
خوب است تا آن را می گرف تیم پیامبرفرمود :بهترین مال و سرمایه ،زبانی ذاکر ،قلبی شاکر
و خانمی مؤمن است که شوهرش را در راه ایمانش یاری دهد.

ح ُة
« ِم ْن َس َعا َد ِة ا ْبنِ آ َد َم ث ََالث َة َو ِم ْن ِش ْق َو ِة ابْنِ آ َد َم ث ََالث َة ِم ْن َس َعا َد ِة ابْنِ آ َد َم الْ َم ْرأَ ُة الصالِ َ
السو ُء
السو ُء َوالْ َم ْسك ُ
َوالْ َم ْسك ُ
َن ُّ
ح َو ِم ْن ِش ْق َو ِة ابْنِ آ َد َم الْ َم ْرأَ ُة ُّ
َب الصالِ ُ
َن الصالِ ُ
ح َوالْ َم ْرك ُ
24
السو ُء »
َب ُّ
َوالْ َم ْرك ُ
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ترجمه  :سه چیز از نشانه های خوشبختی انسان و سه چیز از نشانه های بدبختی او هستند از
نشانه های خوشبختی انسان زن نیکو کار ،منزل خوب و وسیله سواری خوب است و از نشانه
های بدبختی انسان زن بد ،منزل بد و وسیله سواری بد است.
ول الل ِه صلی الله علیه وسلم ق َ
« َع ْن َع ْب ِد الل ِه بْنِ َع ْمرو أَن َر ُس َ
َري َمتَا ِع ال ُّدنْ َيا
َال أَل ُّدنْ َيا َمتَاع َوخ ْ ُ
25
ح ُة »
الْ َم ْرأَ ُة الصالِ َ
ترجمه  :ازعبداهلل بن عمرو رضی اهلل عنه روایت است که رسول اکرم صلی اهلل علیه وسلم
فرمودند :همه مظاهر دنیا مایه ی تمتع و بهره مندی بوده و بهترین متاع آن زن پاك و
پرهیزگار است.

ول الل ِه صلی الله علیه وسلم ق َ
« َع ْن َع ْب ِد الل ِه بْنِ َع ْمرو أَن َر ُس َ
س ِمن
َال اَِنَ َا ال ُّدنْ َيا َم َتاع َو لَ ْي َ
26
ح ُة »
َمتَا ِع ال ُّدنْ َيا شَ ی ء ا َفضَ ُل ِم َن الْ َم ْرأَ ِة الصالِ َ
ترجمه  :از عبداهلل بن عمرو رضی اهلل عنه روایت است که رسول اکرم صلی اهلل علیه وسلم
فرمودند  :دنیا جزتمتع و بهره گیری نیست و در همه بهره مندی ها و تمتعات دنیا باال تر از
زن نیکوکار ،چیزی وجود ندارد.
تساوی زنان و مردان در پاداش اعمال صالحه :

دربخش پاداش اعمال صالحه که منبعث از ایمان باشد و در حال مؤمن بودن ،شخص آنرا
انجام داده باشد زن و مرد یکسان می باشند.

ج َزى إِال ِمثْلَ َها و َم ْن َع ِم َل َصالِحا ِم ْن َذكَرأَ ْوأُنْثَى َو ُه َو ُم ْؤ ِمن فَأُولَ ِئ َ
ك
{ َم ْن َع ِم َل َسيئَة ف ََال يُ ْ
27
جن َة يُ ْر َزقُونَ ِفي َها ِبغ َْري ِِح َساب }
يَ ْد ُخلُونَ الْ َ
ترجمه  :هر کس عمل بدی انجام دهد( ،درآخرت ) جز همسان آن ،کیفر داده نمی شود،
ولی هرکس کار خوبی انجام دهد ،خواه مرد باشد یا زن به شرط این که مؤمن باشد چنین
کسانی به بهشت می روند و درآنجا نعمت و روزی بدیشان بدون حساب و کتاب عطاء می
گردد.

ح ِ
ات ِم ْن َذكَر أَ ْو أُنْثَى َو ُه َو ُم ْؤ ِمن فَأُولَ ِئ َ
جن َة َو َال يُظْلَ ُمونَ
ك يَ ْد ُخلُونَ الْ َ
{ َم ْن يَ ْع َم ْل ِم َن الصالِ َ
28
نَ ِقريا }
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ترجمه  :کسی که اعمال شایسته انجام دهد و مؤمن باشد خواه مرد و خواه زن ،چنان کسانی
داخل بهشت شوند ،وکمترین ستمی بدانان نشود.
ج ِزيَن ُه ْم أَ ْج َر ُه ْم ِبأَ ْح َسنِ
ح ِي َين ُه َحيَاة طَيبَة َولَنَ ْ
{ َم ْن َع ِم َل َصالِحا ِم ْن َذكَرأَ ْوأُنْثَىی و ُه َو ُم ْؤ ِمن فَلَنُ ْ
29
َماكَانُوايَ ْع َملُونَ }
ترجمه :هرکس چه زن و چه مرد ،کارشایسته انجام دهد و مؤمن باشد ،بدو ( دراین دنیا )
زندگی پاکیزه و خوشایندی می بخشیم و ( درآن دنیا ) پاداش ( کارهای خوب ومتوسّط
وعالی ) آنان را برطبق بهترین کارهایشان خواهیم داد.
این هردو جنس در صورتی که در مسیر اعمال صالح گام بردارند ،گامی مثبت و سازنده که
از انگیزه های ایمانی مدد گیرد هردو به یکسان دارای حیات طیبه خواهند بود وهردو ازاجر
و پاداش مساوی درپیشگاه خدا بهره مند می شوند و موقعیت اجتماعی آنها نیز همانند خواهد
30
بود مگراین که از نظر ایمان وعمل صالح بر دیگری برتری یابند.
متکی به نصوص مقدس اسالمی ،زنان جایگاه جالب وشریفی دارند و حقوق اسالمی و
انسانی آنها تثبیت و تأمین است ،حق زندگی ،حق انسانیت ،حق تملک ،حق میراث ،حق
اکتساب به اوشان داده شده و تعلیم و تربیه بعهدۀ آنان گذاشته شده است ،از منظراسالم زن
بهترین متاع حیات و در خانواده نشانه سعادت ومعین ایمانداری شوهرش معرفی گردیده،
درفامیل صالحیت مشوره را دارد و دربخش پذیرش اعمال صالحه و توصل به آستان زندگی

ابدی ،میان مردان و زنان هیچ فرقی قرار داده نشده است.
به این اساس همه برادران وخواهران مسلمان بایست سابقه زندگی زن را قبل از اسالم
واستفاده ابزاری را از زنان تحت مطالعه قرار دهند و عنایت و حقیقت اسالم و ارشادات
واالی دین را در باب تأمین حقوق زنان فراگیرند و پیام های انسان ساز و نجات بخش اسالم
را به شرب نسل روز بدهند تا برنامه های انحرافی اغیار درین باب ناکام شود و جامعه مسلمان
آگاهانه راه ثقافت را بپیماید و در نتیجۀ درك و عقیده و عمل به آموزه های نجات بخش
اسالم خیر دنیا و عقبی را نصیب گردند.
و ما ذلک علی اهلل بعزیز
نویسنده عبدالعظیم جهیر
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د ښځو د حقوقو په وړاندې
خنډونه او د هغو حل
لیکوال :مولوي فرید الله ازهري

الحمد لله الحي القیوم األحد والصمد الذي مل یلد ومل یولد ومل یکن له کفوا أحد والصالة
والسالم علی خاتم األنبیاء واملرسلین الذي نجانا من ظُلَم رسوم الجاهلیه التي أهلکت من قبلنا
وعلی آله وأصحابه من سار علی نهجهم إلی یوم الدین.
لومړی خنډ او مانع په زور رسه ودونه:
په زور رسه واده چې په عريب ژبه کې ورته د (النکاح االِجباري) عبارت کارول کیږي ،څه ته ویلی
يش؟ په اجبار (زور) رسه واده پیژندګلوي:
داهغه نکاح څخه عبارت دی چې د طرفینو(ناکح او منکوحه) د عقد د رضا او مشورې او یا یو د
طرفینو د رضا پرته تر رسه يش چې په هغه کې مصلحت او منافع د رشعي وکیل او یا د بل کوم
شخص نیول شوی وي نه د زوج او زوجې.
د زور ،جرب او ظلم نکاح چې د بالغې نجلۍ هلک رضا پرته او د ويل لطرفه د څه دنیاوي اغراضو
د پوره کولو لوجهي تر رسه کیږي هیڅ صحت نه لري ،ځکه نکاح هم یو عقد دی او په هر عقد
کې رضا د طرفینو رشعي امر دی د ښځې رضا د نکاح په هکله ډول ډول طریقې راغيل چې
وروسته به ـ ان شا ء الله ذکر يش او په ځینو حاالتو کې داسې کیږې چې ښځې دا نکاح رده وي
خو ويل د ده رد کولو ته هیڅ پام نکوي دا نکاح ډېر ډول ډول رضرونه او زیانونه منځ ته راوړي،
د بیلګې په ډول هغه محبت چې د میړه او میرمني ترمنځ الله پاک اچولی هغه له منځه وړي او د
دوی تر منځ کینه ،بغض ،حسد منځه ته راځي داسې کړين د اوالد په روحیو باندې بدې اغیزې را
پیدا کوي ،داسې جربي ودونو کې د میړه او ښځې تر منځ د اطمنان او قناعت فضا ختمه يش او د
دوی تر منځ خیانت ،درواغ او د حقوق ضایع کول منځ ته راځي او په پایله کې د خواهشاتو د پوره
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کولو لپاره منکراتو ،فحشاوو او نور ډول ډول ګناهونو ته الس پوری کیږي او باالخره په ځینو
حاالتو د ښځې له طرف د کور څخه تیښته ،او یا ځان وژنه یا ځان سوزونه او داسې نورې ناخوايل
منځ ته راځي چې د طرفینو ته دښمني ،عداوت او تربګني را وزیږوي او قتل او کور ورانی او د
دنیاوي او اخري مسؤولیت منځ ته راوړي،اما په رشعي لحاظ ،صحیح نکاح هغه مهال رامنځ ته
کیدلی يش چې کله د نکاح تړلو پر مهال طرفین (دواړه جوانب) په دې نکاح تړلو باندې خوښ
او رايض وي ،او قانوين خربه داده چې هر کله هلک او انجلۍ د نکاح په مجلس کې خپله خوښي
او رضایتمندي ښکاره کړي د نورو رشعي رشايطو په پام رسه دو دی د دوی نکاح تړل په دې
صورت کې سمه او درسته ګڼل کیږي.
د اجباري نکاح او واده الملونه:
الف :د والدینو او یا قانوين ويل او مرش د رشعي احکامو او قانوين حقوقو څخه ناپوهي.
ب :د پیسو او مال السته راوړل.
ج :د دښمنۍ او تاوتریخوايل له منځه وړل یا په بل اصطالح رسه د ښځې ورکول په بدیوکې.
د :د زور واکو جرب او زور.
هـ :حیله ،چل فریب او ټګۍ .او داسې نور.
په اسالمي رشیعت کې د دې ستونزې حل:
َنَ
په دې هکله قرآن کریم فرمایيَ ( :وإِ َذا طَلَّ ْق ُت ُم ال ِّن َساء َف َبلَغْنَ أَ َجلَهُنَّ فَالالَ ََ ْعُُ اللُوهُنَّ أَي نَالن ِْ ْ
وف َذ ِلكَ نُو َع ُ
أَ ْز َوا َجهُنَّ ِإ َذا ََ َراضَ ْواْ بَ ْي َن ُهم بِالْ َم ْع ُر ِ
ظ ِب ِه َمن كَايَ ِمنْ ُْم نُال ْْ ِمنُ بِاللهال ِه َوالْ َيال ْو ِا ار ِخال ِر
َذلِْ ُْم أَز َ
َْك لَْ ُْم َوأَطْ َه ُر َواللههُ نَ ْعل َُم َوأَن ُت ْم الَ ََ ْعلَ ُمويَ )1.
ژباړه :کله چې تايس خپلو ښځو ته طالق ورکړ او هغو خپل عدت پوره کړ ،نو بیا پدې الره کې
خنډ مه پیدا کوئ چې هغوی د خپيل خوښي مېړونه انتخاب کړي .که د دواړو خواو په دې موافقه
راغله چې رسه نکاح وکړي ،تايس ته ښودنه کېږي (چې هیڅکله داسې حرکت مه کوئ) که پر
الله او د اخرت پر ورځ ایامن لرئ .ستايس لپاره مناسبه او سپېڅلې الره همدا ده چې له دېنه ځان
وژغورئ .الله جل جالله پوهيږي او تايس نه پوهيږئ.

 1ـ د البقرې سورت ۲۳۲ ،آیت.

| 121

د دې آیت په شان نزول کې امام بخاري رحمه الله په خپل سند رسه داسې روایت کوي« :عَنْ
ت َر ُجلٍ َفطَ َّل َق َها ثُ َّم خ َّ
ََّل َع ْن َها َح َّت
َ َ
َ َسنُ أَيَّ َم ْع ِق َل ْبنَ َن َسا ٍر كَان ْ
َت أُ ْ
ختُهُ ََ ْ
َق َتا َد َة َحدَّ ثَ َنا الْ َ
خ ُ
خ َ
َال خ َّ
ي َم ْع ِق ٌل ِمنْ َذ ِلكَ َأنَفًا َفق َ
ط ُب َها
انْقََُ ْ
ََّل َع ْن َها َو ُه َو َن ْق ِد ُر َع َل ْي َها ُث َّم نَ ْ
ت ِعدَّ َُ َها ثُ َّم َ
ط َب َها َف َ
َ ِم َ
ال َب ْي َنهُ َو َب ْي َن َها َفأَنْ َز َل اللهُ َ ( :وإِ َذا طَلَّ ْق ُت ُم ال ِّن َسا َء َف َبلَغْنَ َأ َج َلهُنَّ ف ََال ََ ْعُُ لُوهُنَّ ) ِإ َ
َ َ
َل آ ِخ ِر ْار َن ِة
َف َ

َفدَ َعا ُه َر ُس ُ
َتادَّ) ِِلَ ْم ِر الل ِه».
ََتكَ الْ َ
اس َتقَا َد ( َو ْ
َ ِم َّي َة َو ْ
اس َ َ
ول الل ِهَ ،ف َق َرأَ َع َل ْي ِه ف َ َ
ژباړه :قتاده له حسن ريض الله تعالی عنهام څخه روایت کوي چې معقل بن یسار خور په یو سړی
واده وه هغه طالقه کړه او رجو ورته ونه کړه تر هغه چې عدت یې تیر شو ،بیا یې په نکاح وغوښتله
خو هغه ننګاو اعراض یې ترې وکړ او ویې ویل :پرې ښوده او رجو ورته ونه کړه رسه لدي چې
په رجو قادر وه او اوس بیا یې غواړي د دوی نکاح کول یې منع کړه نو الله (جل جالله) دا قول
خپل نازل کړوَ ( :و ِإ َذا َطلَّ ْق ُت ُم ال ِّن َسا َء َف َبلَغْنَ َأ َج َلهُنَّ ف ََال ََ ْعُُ لُوهُنَّ ).یعنې :کله چې تايس خپلو ښځو
2

ته طالق ورکړ او هغو خپل عدت پوره کړ ،نو بیا پدې الره کې خنډ مه پیدا کوئ چې هغوی د
خپيل خوښي مېړونه انتخاب کړي تر اخره پوري دا آیت نازل شو ،رسول الله معقل بن یسار را
وغوښتلو او په ده یې (یاد آیت) ولوستلو د ننګ کولو څخه منع شو او د الله پاک ته یې غاړه
کیښوده.
پدې آیت کې په ډاګه رسه موږ ته دا الرښوونه دی چې کوم ځاي کې د ښځو خوښه يش د نکاح
کولو نو هغوی مه منع کوئ بلکې الله پاک دوی د انتخاب د خاوند (میړه) حق ورکړی.
د دې ستونزې په حل کې د نبي علیه الصالم والسالم د احادیثو په ذخیره کې ډېر ارشادات شتون
ب إِ َّال
ح ْ
َْي ُه الْ ِب ْ
ب َوغ ْ ُ
األَ ُ
اب َال يُ ْن ِك ُ
لري حتی امام بخاري دايس باب وضع کړی دی( :بَ ٌ
ك َر َوالثَّ ِّي َ
ِبرِضَ ا َها) یعني باب دی په دې کې چې پالر او دايس بل څوک به پیغله او کونډه په نکاح نه
ورکوي مګر په رضا د هغو رسه.
داسالم مقدس دین د نکاح عقد واک او اختیار هلک او نجلۍ ته ور کړی.
لکهَ :عنِ ابْنِ َع َّب ٍ
َال َر ُس ُ
َال :ق َ
اس ق َ
ول اللَّ ِه صىل الله عليه وسلم« :اِلَنِّ ُم َأ َح ُّق ِب َنف ِْس َها ِمنْ َو ِل ِّي َها َوالْ ِبْْ ُر
ِف نَف ِْس َها َوإِ ْذنُ َها ُص ََمَُ َها» 3.یعنې :د ابن عباس رضی الله تعالی عنهام روایت دی :کونډه
َ ُْس َتأْ َذيُ ِ

ن ،د حدیث شمیره.۱۳۳۵ :
ن أَ َح ُّق ِب َر ِّد ِه َّ
اب َوبُ ُعولَ ُت ُه َّ
 2ـ صحیح البخاري ،بَ ٌ
 3صحیح االمام مسلم ،باب استئذان الثيب يف النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ،د حدیث شمېره .۵۲۲۵ :
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ښځه د خپل نفس په نکاح رسه ورکولو کې د ويل څخه ډیره غوره دی او د پیغلې څخه به اجازه
اخستلی يش او چوپوالی یې اجازه ده.
ِي ق َ
َح الْ ِبْْ ُر َح َّت َ ُْس َتأْ َذيَ
َح ْاِلَنِّ ُم َح َّت َ ُْس َتأْ َم َر َو َال َُ ْنْ ُ
َال َال َُ ْنْ ُ
دارنګه بل روایت دی« :أَيَّ ال َّنب َّ
ف إِ ْذنُ َهالا ق َ
قَالُوا نَا َر ُس َ
ُت» 4.یعنـي :حتـت نبـي علیـه الصـالة والسـالم
َالال أَيْ َ َْسالْ َ
ول الل ِه َوكَ ْي َ
فرمایي :کونډه ښځه به په نکاح نيش ورکوالی مګر هغه وخت چې مشـوره وررسه وکـړای يش او
پیغله به په نکاح نشې ورکوالی مګر چې اجازه يې واخستلی يش اصحابو عرض وکړو چې اجازه
به يې څرنګه اخستلی يش؟ پېغمرب صلی الله علیه وسلم وفرمایل :چوپوالی یې اجازه ده.
ج ا ْب َنتَهُ
أب ِإ َذا َز َّو َ
امام بخاري رحمه الله په پخپل صــحیح کې پدې عنوان باب ایښــی دی« :باب ٌ
َاحهُ َم ْردُو ٌد» .باب دی په بیان د دې کي چې پالر خپله لور په نکاح ور کړي او
ي كَارِهَ ٌة َف ِنْ ُ
َو ِه َ
هغه ناراضه وي نو نکاح یې رد دی.
خ ْن َسا َء ِب ْن ِ
اا ْاِلَن ََْالا ِرنَّ ِة َأيَّ َأبَاهَالا
او بیا دا حدیث یي په خپل سند رسه روایت کړی« :عَنْ َ
ت ِخال ََ ٍ
َت َر ُس َ
ول الل ِه َف َر َّد نَِْا َحالهُ » .5یعنـې :د خنسـاء بنـت خـذام
َت َذلِكَ َفأََ ْ
ب َفَْ ِره ْ
ي ثَ ِّي ٌ
َز َّو َج َها َو ِه َ
انصاريه (ريض الله تعالی عنها) څخه روایت دی چې پالر یې په نکاح رسه ورکړه ،په داسې حال
کې چې دا کونډه وه ،هغې خپله ناخوښۍ حتت نبي کریم صلی الله علیـه و سـلم تـه وړانـدې
کړه هغه صلی الله علیه و سلم د هغې نکاح رد کړه.
َي «َ َْسال َت ِ
الول اللال ِه ِإيَّ الْ ِبْْال َر َ َْسال َت ِ
َ ِيي» ق َ
َت َنالا َر ُس َ
َالال
دارنګه روایت دی« :عَنْ َعا ِئشَ َة َأنَّ َها قَال ْ
رِضَ اهَا َص ْم ُت َها» 6.د بی بی عائشې ريض اللـه تعـالی عنهـا څخـه روايـت دی چـې دې وویـل :ای
رسول الله! پیغله خو حیا کوي (نو څرنګه به رضا خپله په ژبه بیان کړي؟) پېغمرب صلی اللـه علیـه
وسلم وفرمایل :رضا یې دا دی چې چوپ يش.
د اجباري نکاح په اړه د فقهي علَموو نظر:
د حنفي فقهي مشهور عامل صاحب الهدایه برهـان الـدین مرغینـاين رحمـه اللـه وایـي« :وننعقالد
نْاح الَرة العاقلة البالغة برضاها وإي مل نعقد عليها ويل بْرا كانالت أو ثيبالا عنالد أن حنيفالة
ب إِ َّال ِبرِضَ اهَا ،د حدیث شمېره .۱۵۳۵ :
َْي ُه الْ ِب ْ
ح ْ
اب َال يُنْ ِك ُ
ك َر َوالثَّيِّ َ
ب َوغ ْ ُ
األَ ُ
 - 4صحیح البخاري ،بَ ٌ
ج ابْ َن َت ُه َو ِه َي كَا ِر َه ٌة فَ ِنكَا ُح ُه َم ْردُو ٌد ،د حدیث شمېره .۱۵۳۵ :
اب إِذَا َز َّو َ
 5ـ صحیح البخاري ،بَ ٌ
ب إِ َّال ِبرِضَ اهَا ،د حدیث شمېره .۱۵۳۵ :
َْي ُه الْ ِب ْ
ح ْ
اب َال يُنْ ِك ُ
ك َر َوالثَّ ِّي َ
ب َوغ ْ ُ
األَ ُ
 6ـ صحیح البخاري ،بَ ٌ
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وأن نوسف رحمهَم الله يف ظاهر الروانة  .....ووجه الجواز أنها َرصالفت يف خالالح حقهالا
وهي من أهله لْونها عاقلة مميزة ولهَا كاي لها الترصف يف املال ولها اختيار اِلزواج ...وال
نجوز للويل إجبار البْر البالغة عَّل النْاح7.»...
ژباړه :په ظاهر روایت کې د امام ابو حنیفه او امام ابویوســـف رحمهام الله په نزد د اصـــیيل بالغې
ښځي پیغله وي او که کونډه نکاح د هغې په رضا رسه صحیح دی اګر که ويل یې هم عقد پري
نوي کړی ....د جواز وجه یې دادی چې هغه په خپل ځانګړي حق کې ترصف کوي او د ترصف
اهل هم ده؛ ځکه چې د عقل او ادراک څښــتنه ده نو ځکه هغې لره په خپل مال کې هم ترصــف
حق شته او دا رنګه هغې لره د خپل خاوند د انتخاب اختیارشته ...او د ويل لپاره جایز نه دی چې
په بالغه پیغله ښځه د نکاح په هکله اجبار او زورنه وکړي.
بناء په مذکور دالیلو په اصیله بالغه ښځه د نکاح په باب هیڅ څوک زور ،زیاتی او اجبار نيش
کوالی.
رسه لدې چې اسالمي رشیعت ښځي ته د خپل خاوند انتخاب حق ورکړی خو بیا هم الندینیو
ټکو ته پاملرنه اړینه ده:
لومړی ـ د نجلۍ نکاح مرشکانو ،کفارو او نورو دینونو وګړو رسه جواز نلري.
دوه هم ـ د هلک (نارینه) نکاح مرشکانو ،کفارو او پرته د اهل کتابو نورو دینونو وکړو رسه جواز
نلري.
درېیم ـ د نکاح په هکله کفاءت (مثل) رشط دی.
څلورم ـ نسبي ،رضاعي او خورسګلوي محرماتو رسه نکاح روا ندی.
پنځم ـ دا چې باید د نکاح له دینداره ،ښه اخالقو او تربیه لرونکو کورنیو ښځو او نارینه ؤ رسه د
موږ په اسالمي رش یعت کې ډیر ترغیب او پاملرنه شوي؛ ځکه د واده کولو څخه مقصد یوازې د
جنسی غریزې اشبا کول نه دي بلکې عمده هدف یې د برشي کورنۍ تشکیل دی چې د نیکو
او صالحو کورنیو او ایامن ،اخالق او سامله تربیه لرونکو په نکاح رسه تأکید شوی په دې هکله د
ن ُه َرنْ َر َة  -ريض الله عنه
دینداره میرمنې د اختیار په هکله ټینګار شویدی او روایت دی« :عَنْ أَ ِ
ِي ال صلی الله علیه وسلم ال ق َ
َ َس ِب َها َو َج ََملِ َها َولِ ِدن ِن َها
َح الْ َم ْرأَ ُة ِِلَ ْر َبعٍ لِ ََملِ َها َولِ َ
َال َُ ْنْ ُ
 عَنِ ال َّنب ِّ - 7الهدایة يف رشح بدایة املبتدي ،باب يف األولياء واألكفاء ،ټوک  ،۵مخ  ،۵۹۵مکتبه شامله.
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ظ َف ْر ِب ََ ِ
فَا ْ
ت َندَ اك» .8ژباړه :د ايب هریره ريض الله تعالی عنه څخه روایت دی چې
ات الدِّ ننِ ََ ِر َب ْ
رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل :ښځه د څلور صفاتو له کبله په نکاح رسه غوره کيږي د
مال ،نسب ،خایستوالی او دین له وجهې څخه نو خپله نیکمرغی د دینداری میرمنې په اختیار کې
ولټوئ (السونه دې په خاورو ولړيل سه!).
او همدا راز د مسلامن خاوند په اختیار کې روایت دی« :عن أيب هريرة قال - :قال رسول الله صىل
الله عليه و سلم ـ ـ إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد
9
عريض».
ژباړه :کله چې تايس ته مرکه راشی نو که چیرې هغه شخص دیندار او د نیکو اخالقو خاوند وی
هغه ومنئ که نه نو داسې کار (د دیندار شخص رد کول او د فاسق شخص اختیارول) به په ټولنه
کې د لویي فتنې او فساد باعث وګرځي.
شپږم ــــ د خاوند د اختیار حق رسه باید د والدینو مشوره او الرښوونو ته د پاملرنه ويش تر څو را
تلونکی یې د خرابۍ څخه وژِغوری يش ،زمونږ ځوان او ګران وروڼه ،پيغلې او قدرمنې خوېندې
به هم د خپلو درنو والدینو نظر ته هم غوږ نیيس ،حتی د واده په څْي حساسه مسأله او پرېکړه کې
به د هغوی نظر ته ترجیح ورکوي؛ ځکه د دوی تجربه او پاملرنه د اوالد په اړه ډېره ګټوره ده ،کله
کله داسې کېږي چې نجلۍ د والدینو د مشوري پرته د یو تربله په سطحي پیژندنه د ظاهري څیره
په بن سټ نکاح وکړي بیا ورو سته ظاهر يش چې هغه طرف په ا سالمي روزنه او اخالقو رسه ا شنا
ندی او په مخدره موادو روبدی دی ،ســـمه اســـالمي پوهه او روزنه نه لري ،په غال ،ظلم ،درواغو
باندې عادت دی ،نه د الله پاک د حقوقو مراعت ســاا او نه د هغه د مخلوق ،نو بیا وروســته ډېر
پ ښیامنه وي خو دا پ ښیامين ورته هيڅ ګټه نه ر سوي .هغه ځوان او هغه پيغله چې د لومړي ځل
لپاره د ګډ ژوندانه لپاره تصـــمیم نیيســـ نو معلومه خربه ده چې د مور او پالر او نورو مرشـــانو په
نســـبت به د دوی نظر او تجربه هم خامه او لږه وي په دې لړ کې به له خورا پټو رازونو او کارونو
څخه ناخربه وي نو ځکه ښايئ چې د مور او پالر او د نورو سپین رسو او سپین ږیرو فکر او نظر
ته هم په درنه سرتګه وکتل يش او پدې هکله رسه مشوره ويش.

 8ـ صحیح البخاري ،باب األکفاء فی الدین وقوله ( وهو الذي خلق من املاء برشا ،)...د حدیث شمیره.۱۵۹۵ :
 9ـ سنن ابن ماجه ،باب األکفاء ،د حدیث شمیره.۵۹۵۵ :
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بله مهمه خربه داده چې د مور او پالر په حق کې دا طبیعي خربه ده چې هغوی د خپل اوالد لپاره
د خیر ،ښــیګڼې او نیکمرغه ژوند غوښــتونکي وي او په فطري ډول په خپل الس د روزل شــوي
اوالد لپار هیڅکله هم د رش غوښتونکي نه وي .د خپل اوالد رسه د مور او پالر مینه ،په نړۍ کې د
نورو ټولو مینو په نسبت خورا سوچه ،بې ریا او بې غرضه وي او دا ځکه چې لوی څښنت تعالی د
دوی په زړونو کې د اوالد لپاره درنښت او ګرانښت ،شفقت او مودت اچولی دی.
د دې رسه باید هلک او نجلۍ چې کله د واده لپاره یو ځای انتخابوي  ،نو پکار دی چې په دې
هکله ا ستخاره وکړي تر څو غوره او ښه ځای یې ن صیب يش د ا ستخارې طریقه او دعا د حدیثو
او فقهې په کتابونو کې په تفصیل رسه ذکر دي.
دویم خنډ د ښځو خرڅول:
په ځینو رسحدي سیمو کې بعضی خلک خپلې لورانې اوخویندې د مال او حیوان په څیر دعدت
تیریدو او نکاح پرته پلوري او د دوی مد نظر مال ،پیســې ،یا بله ښــځه ،او یا قرب حاصــلول وي
ځینو لوړ چارواکو او زورمندانو ته ،چې دا کار په حقیقت کې د جاهلیت د وخت یو ناروا او
ناوړه عادت دی چې ښـــځو ته به يې د انســـان په ســـرتګه نه کتلو او د مال په څیر به یې تری کار
اخستلو او بالعکس د اسالم په مقدس دین کې الله پاک ښځې ته لوړ کرامت ورکړی په ډېر عزت
او احرتام رسه به خپل رسنوشـت د خاوند په ټاکلو کې اداکوي او د دوی ولیانو ته یې امر کړی تر
څو د خپل اوالدونو ،خویندو او لورانو په مشـــوره او په پوره واک ورکولو رسه دوی ته د نکاح په
باب کې رسه د پاملرين دین ،کفاءت ،تقوی ،اخالق او داســـې نورو امور په جدي توګه مراعت
کړي ،تر څو د خپلو نسلونو راتلونکی له ستونزو څخه خوندی وساا او رشعي مسؤولیت یي په
پوره توګه ادا کړي او انســان د مال په څیر ونه پلورل يش؛ ځکه د ازاد انســان پلورل حرام او باطل
يب ُه َريْ َر َة ريض الله عنه َعنِ النَّ ِب ِّي ـ
کار دی پدي هکله نبي صـلی الله علیه وسـلم فرمایيَ « :ع ْن أَ ِ
خ َْ ُم ُه ْم نَ ْو َا الْ ِق َيا َم ِة َر ُج ٌل أَ ْع َ
َال :ق َ
صلی الله علیه و سلم الالالال ق َ
ن ثُ َّم َددَ َر
َال اللهُ ثَ َالثَ ٌة أَنَا َ
ط ِ
ِف ِم ْنهُ َول َْم نُ ْع ِ
َل َ
اسالالال َت ْو َ
ْ أَ ْج َر ُه» 10.یعنې:
ع ُح ًّرا فَ أَ ك َ
َو َر ُج ٌل َبا َ
اسالالال َتأْ َج َر أَجِ ًا فَ ْ
َث َ َنهُ َو َر ُج ٌل ْ
ابوهریره ريض الله تعالی عنه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم څخه روایت کوي چې رسول الله
صــلی الله علیه وســلم فرمایيل دي :چې الله جل مجده فرمایيل دي :په ورځ د قیامت کې به زه د
دریو کســانورسه جګړه کونکی او مدعي یم چې مالمتوم به یې ،لومړی هغه کس چې د ما په نوم
ن بَا َ ُح ًّرا ،د حدیث شمېره .۲۲۲۵ :
اب إِثْمِ َم ْ
 10ــ صحیح البخاري ،بَ ُ
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امان ور کړی او بیا غدر او خیانت وکړي بل هغه څوک چې یو ا صیل ان سان خرڅ کړی او پی سې
یې وخوري او هغه کس چې مزدور باندې کار وکړی او د هغه مزدوري ورنه کړي .د دې حدیث
څخه جوته شـــوه چې د انســـان خرڅول دومره لویه ګناه ده چې الله تعالی به پخپله د دغه عمل
کوونکي رسه په ورځ د قیامت کې خصــم او د مقابل له لوري څخه په مدعي وي چې هغه د الله
پاک له لوري مالمتیږي.
دا حدیث د دې ناوړه دود کې قاطع منع کونکی دی او څرګند حل او فیصـــله یې موږ ته کړې
دی.
دریم خنډ بدل یا د شغار واده:
د بدل واده چې رشیعت کې ورته شغار وایي چې په الندې ډول ترشیح کېږي:
شغارپه لغت کې:
شغار په لغت کې :په معنی د خايل وايل رسه دی او له دي قول دې عربو څخه اخستل شـویدی:
(من شغر البلد إذا خال لخلوه عن الصداق) 11.او ځینې وایي چې شغار مـأخوذ دی لـه دي قـول د
عربو څخه( :شغر الکلب) یعنې :سپي خپله خپه پورته کړه او متیازې وکړی چې په بـاب د نکـاح
کې کنایه دی له جام څخه چې دغه ډول نکاح پـه نـاوړتوب اوقباحـت کـې د سـپي فعـل رسه
12
مشابه شوی دی.
شغار په اصطالح کې:
دا هغه نکاح دی چې یوې ښـــځې ويل پالر او داســـې نور افراد دا ښـــځه بل کس ته په نکاح
ورکړي په دې رشط رسه چې هغه کس به هم یوه ښـــځه ده ته په نکاح ورکوی او د دوی لپاره
مهر ونه ټاکل يش .دا ډول ناوړه پدیده او دود په افغاين ټولنه کې په ځینو ســیمو کې شــتون لري.
په اسالمي رشیعت کې د دې ډول نکاح منع راغيل دی؛ ځکه دي کې د هغه انسان چې الله جل
جالله هغه ته کرامت ورکړی ،مکلف ،د عقل او پوهي څښـــنت یې ګرځولی ،مشـــابهت دی له
حیوان رسه ،په دې هکله نبي کریم صلی الله علیه وسلم د هغه څخه منع کړی او فرمایي« :الشغار

 11ــ املنهاج رشح صحيح مسلم بن الحجاج ،أبو زكريا يحيى بن رشف النووي ،املکتبة الشاملة.
 12ــ مخکېنی مرجع.
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فی اإل سالم» .13ا سالم کې شغار ځای نلري .دارنګه له ح تت ابن عمر ر ضی الله عنهام څخه
يض اللهُ َع ْن ُه ََم َأيَّ َر ُسالال َ
ج
الشالالغَا ِر َو ِّ
ول الل ِه نَ َه عَنِ ِّ
الشالالغَا ُر َأيْ نُ َز ِّو َ
روایت دی« :عن ابْنِ ُع َم َر َر ِ َ
ال َّر ُج ُل «ال َّر ُج َل» ابْ َنتَهُ َع َ
س بَ ْي َن ُه ََم َصالالالدَ ا ٌ » .14ژباړه :د عبد الله ابن
َّل َأيْ نُ َز ِّو َجهُ ْار َ
خ ُر ابْ َنتَهُ لَ ْي َ
عمر ريض الله تعالی عنهام څخه روایت دی چې وایي پېغمرب صلی الله علیه وسلم د شغار نکاح
(د بدل نکاح) څخه منع کړی شغار یعنې د بدل نکاح او هغه دیته وایي چې یو سړی خپله لور یا
خور بل ته ورکړی په دې رشط رسه چې هغه به خپله لور یا خور ده ته ورکوي په داسې حال کې
چې د دوی لپاره مهر ونه ټاکي.د جمهورو علاموو را یه په نارواوايل د نکاح شـــغارکې دا ده:
(وأجمع العلامء عىل أنه منهي عنه) 15.یعنې علاموو په دې اتفاق کړیدی چې د شـــغار نکاح منع
دی .مګر که چا دا ډول ناروا او منع شوی نکاح وکړه نو د امام ابو حنیفه (رحمه الله) باندې نافذه
او منعقده کیږي او د دواړو ښـــځو لپاره مهر مثل الزمېږي لکه څرنګه چې فتاوی هندیه په دې
هکله وایي( :قد قالوا ان نکاح الشغار منعقد و الرشط باطل ولکل واحدة من املراتین مهر مثلها)...
16یعنی :علاموو ویيل دي چې د بدل نکاح منعقده دی او رشط باطل دی یعنی هغه رشط چې
یوه ښځه د بلې ښځې په بدل کې او عدم مهر د دوی لپاره دا رشطونه باطل دي بلکې د هرې وې
ښځې لپاره مهر مثل الزمیږي.
خو د امام اعظم ابو حنیفه (رحمه الله) علام د نورو علاموو رسه د شــغار د نکاح په منع او حرمت
باندې اتفاق لري ،خو دا ډول نکاح که چا وکړه صــحیح کېږي او فســخه یې الزم نه دی او هرې
یوې ښـځې لپاره مهر مثل الزمیږي او دهغه مهر مثل الزمول باطل رشطونه له منځه وړي نو شـغار
17
د په معنا نه پاتی کیږي.
نو پایله دا شـــوه چې دا ډول نکاح په پیل کې منع او الیجوز دی خو که چا دا ناوړه کار ارتکاب
وکړو نو فســخه الزم نه دی او هرې یوې ښــځې لپاره مهر مثل الزمیږي او باطل رشطونه ختمیږي
او نکاح منعقده او نافذه ګنلی يش.

 13ـ سنن ابن ماجه ،د حدیث شمېره ،۵۵۵۱ :شیخ الباين د دې حدیث په صحت حکم کړی.
 14ــ صحیح بخاري ،باب الشغار ،د حدیث شمېره .۱۵۵۲:
 15ـ عون املعبود رشح سنن أيب داود ،محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب ،املکتبة الشاملة.
 - 16الفتاوی الهندیة ،الباب السابع فی املهر ،ټوک  ،۵مخ .۳۵۳
 - 17املبسوط ،ټوک  ،۱مخ  ،۵۵۱او بدائع الصنائع ،۲ ،مخ .۲۵۵
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یوه شبهه:
ځینې خلک د بدل د نکاح په صورت کې داسې وایي چې یوه ښځه لکه لور یا خور یو سړی بل
ته ورکړي او هغه خپله لور یا خور ده ته ورکړي  ،نو موږ یو څه مقدار پیسې د مهر په نوم مسمی
کوو ،بناء مهر تعیین شو ،نو نکاح شغار پاا نه شوه.
د یاد شوې شبهې ځواب:
دا ثابته ده چې یو مقدار مبلغ ورسته وټاکل شو چې لومړی حالت کې نه وه ټاکل شوي ،موږ وایو
چې که چېرې دا یو اړخ په یاد شوی صورت کې خپله لور یا خور بل اړخ ته ورنه کړي آیا بل
طرف به خپله لور یا خور دوه هم اړخ ته په مقابل د دغو کم مقدار مبلغ کې ورکړي ،نو ځواب
یې منفي دی ،ن و دا ویلی شو چې د لومړی حالت څخه د یوې ښځې مقابل بله ښځه راغله ،نه
هغه مهر چې ورسته یې د حیلې په طور ټاکي؛ ځکه دا د لومړی وخت څخه معروف بین طرفین
دی بناء په دې قاعده فقهي باندې( :املعروف عرفا كاملرشوط رشطا) 18ژباړه :د عرف له پلوه
معروف او معلوم څیز دا داسې دی لکه رشط شوی څیز.
په دې ناوړي دود (شغار) کې کله داسې پیښېږي چې یو کورنۍ که دا واده شوې ښځه د پالر د
کورڅخه بنا په یو دلیل منع کړي ،نو بله کورنۍ هم خپله واده شوې ښځه پرته د کوم دلیل څخه
منع کوي ،که چېري یو طرف واده شوی ښځه ورټي او یا وهل ټوکل منځ ته رايش ،نو بل طرف
عین باملثل عمل خپلې زنانه رسه کوي چې مالمتي او سالمتي په پام کې نيش نیولی په پای کې
پاک او بری ته سزا ورکول کېږي.
په ځینو حاالتو کې یوه منکوحه د دوی دواړو څخه ،خپل والدینو ته چې د بلې ښځې خرسخیل
یادېږي ،شیطاين او ناروا خربې نقلوې او دوهم ښځه هم په داسې کړو مجبوره يش چې ټول ژند
او عمر د دواړو له ناخوالو ،تاوتریخوالو ،ناروا او بدبختیو رسه تیر يش ،په بعضو حاالتو کې د دواړو
کورنیو ترمنځ جګړې ،دښمنۍ او ناندرۍ راپورته يش او تر قتل او قتال پورې وغځېږي.
نو بناء شغار یا هغه نکاح کول چې یوه زنانه د بيل زنانه په مقابل کې په رصاحت رسه رايش او
هری یوې لپاره مهر ونه ټاکل يش نو بالشکه بیاخو د جهالت د وخت شغار دی.

18ـ مجلة االحکام العدلیة ،د مادي شمېره.۲۳ :
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څلورا خنډ په بدو کې د ښځو ورکول:
په ځینو سیمو کې دښمنۍ ،تاوتریخوالی ،قتل یا اخ او ډب او یا د عیب السونه او پ ښې هډو کې
ماتولو په صورت کې د ښځو په ورکولو رسه پای ته رسول کېږي په داسې حال کې چې کله ښځه
هیڅ خربه هم نه وې او خوښـــې ته یې هم هیڅ اعتبار نه ورکول کېږي ،دا کړن هم لوی جرم او
ګناه ده؛ ځکه ګناه او جرم یو کړي وي سزا یې بل ته ورکول کيږي داسې کړنه اسالمي رشیعت او
د نافذه قوانینو په رڼا کې ګناه ده ،په دې هکله حتــت نبي کریم علیه الصــالة والســالم فرمایې:
َا َح َّر َا َحالَالًَ ،أ ْو َأ َح َّل َح َرا ًما» .19یعنې :د مسلامنانو ترمنځ
ْي الْ ُم ْس ِل ِم َ
ْح َجا ِئ ٌز َب ْ َ
ْيِ ،إالَّ ُصلْ ً
الَل ُ
« ُّ
هره صــلحه جایز دی پرته د هغې صــلحې څخه چې حرام حالله وي او حالل حرامه وي .د دې
حدیث په رڼا کې کومه ښـــځه چې په بدو کې د صـــلحې په نوم ورکوالی يش جایز نه دی او
عاملین یې د ګناه ارتکاب کونکي دي؛ ځکه اصـــیله ښـــځه مال ندی چې د قتل په عوض کې
وارث د مقتول ته ورکول يش او یا د عیب په صـــورت کې معیوب ته ورکول يش بلکې پدې کې
ډېر احتیاط پکار دی؛ ځکه د عامو خلکو دا وینا چې دا دښــمني د ښــځې ورکولو پرته په بل څه
ن يش دفعه کیدی دا یو ډول مت سخر او ا ستهزاء دی په ا سالمي رشیعت پوري چې خوف د کفر
دی او په ارتکاب د صغیري او کبیري ګناه څوک د ا سالم د دائرې څخه نوځي تر څو تری درې
کاره صادر نيش:
 ۵ـ د رشیعت سپک ګڼل یا په بل عبارت د ګناه سپک ګڼل.
 ۲ـ د ګناه حالل شمیرل.
 ۳ـ په ګناه فخر کول.
پدې درې حاالتو کې ځکه انسان د ګناه په ارتکاب کفر ته رسیږي چې دا عالمه دی د ده به نسبت
کولو د درواغو الله پاک او د محمدي صلی الله علیه وسلم رشیعت ته.
نو ښځې په بدو کې ورکول ،یا د شغار واده کول او یا د ولی او خاوند له لوری د ښځې د مهر په
20
مال کې ترصف د هغې د زړه د رضا او محبت پرته جايز ندی.

 19ـ سنن الرتمذي ،باب ما ذكر عن رسول الله صىل الله عليه و سلم يف الصلح بني الناس ،د حدیث شمېره . ۵۳۱۲ :
 20ـ تنویر املجاهدین ،حقوق و وجائب زنان ازنظر اسالم ،ټوک  ،۵مخ .۲۵۵
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دارنګه الله جل جالله فرمایي( :والَزر وازرة وزر أخری) 21.ژباړه :هیڅ نفس د بل نفس د ګناه
جرم جزا نه يش پور ته کولی دا آیت په قرآن پاک کې ډېر ځيل په تکرار رسه راغلی .او دا مفهوم
په دې قول د الله پاک کې هم یاد شــویدی( :لها ماکســبت وعلیها ما اکتســبت) .22یعنې :هر نفس
انســـاين چې څه کړن تر رسه کوي د خیر څخه ګته یې ده ته راجع کېږي او هغه څه چې د بدۍ
څخه کړېوي رضر یې ده ته راجع کېږي.
که چېرې څوک د ناوړو کړنو مرتکب شــو هغه ده د خپل اعاملو په جزا ورســیږي که قتل عمد یا
قتل خطا یا شـــبه خطا او یا رسقه کربی یعنې قطا طریقی کړیوي او یا داســـې نورې ناوړه کړنې
تررسه کړیوي نو د هر یو ځانګړې احکام په قرآن کریم ،د نبوي صــلی الله علیه وســلم د حدیثو
په ذخیره او د علاموو په اجتهاد او استنباط کې شتون لري نو د اسالمي رشیعت په رڼا کې د بديو
او ناخوالو حل او فصـــل ويش نه دا چې ناروا د په ناروا حل يش بلکې د نارو په ناروا حل نيشـــ
راتللی د دې خالف د نورو ناخوالو او تربګنیو زیات وايل امکان هم شته.
پنځم خنډ ښځې د مال په څیر په میراث کې وړل کېږي:
افغاين ټولنه کې په ځینو سیمو کې چې کله د بعضو ښځو او نجونو ويل پالر او غیره وفات يش،
نو دوی داســې په میراث کې وړلی يش لکه مال ،کله چې د یوې ښــځې خاوند وفات شــې هغه
ښـــځه د هغه ورور ،تره ځوی او داســـې نورو ته په نکاح رسه ور کول کېږي که چېري هغوی
ورکوټي وي ،نو دا ښـــځه هغه ته د عدت څخه ورســـته ډېر کلونه په خوارۍ او ذلت رسه انتظار
بايس .د دې ناوړې پدیدې حرمت په دې آیت کریمه کې شوی ،الله جل جالله فرمایي( :نَا َأنُّ َها

ا َّل َِننَ آ َم ُنوا َال نَ ِ
َ ُّل لَْ ُْم أَيْ ََ ِرثُوا ال ِّن َسالالا َء كَ ْرهًا)...
ښځي په زور رسه په میراث کې وړئ....

23

ژباړه :ای مؤمنانو! تاســوته روا نه دی چې

د دې آیت د شاي نزول په هکله علَموو څو اسباب بیاي کړي دي:
 ۵ــ امام بخاري رحمه الله د حتت ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه داسې روایت کوی:
کله به چې یو سړی مړ شو د ده اولیاء (قریبانو /خپلوانو) به د ده د ښځي وکالت په الس کې
 21ـ د األنعام سورت ،۵۵۲ ،د االرساء سورت ،۵۱ ،د الفاطر سورت ،۵۵ ،د الزمر سورت ،۵ ،آیتونه.
 - 22د البقرې سورت ۲۵۵،آیت.
 23ــ د النسآء سورت ۵۹ :آيت.
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واخستو د هغې د اهل او خپلوانو رایه ته به هیڅ اختیار نه وه ،که غوښتلو به یې ،نو نکاح به
وررسه وکړه او که نه ،نو بل ته به یې په نکاح رسه ورکړه او پا به یې د نکاح پرته ساتله ،نو د دې
ناوړي رواج ختمولو په هکله دا ذکر شوی آیت نازل کړی شو .نوهغه انسان چې الله پاک ورته
کرامت ورکړی رسه به یې د مال او میراث په څیر معامله کوله.
 ۲ــ ابوداود رحمه الله د دې آیت د شان نزول په هکله داسې روایت کوی :چې د یو سړی به د
خپلوانو ښځه به په میراث کې وړه ،د نکاح څخه به یې منع کوله تر دې چې مړه به شوه او یا ده
ته واپس هغه مهرچې پخوا خاوند يې ور ته ورکړی وه ،ور کړی ،د دې رسم او رواج پای ته
رسولو کې دا آیت نازل کړی شو.
 ۳ــ دارنګه د حتت ابن عباس ريض الله تعالی عنهام څخه روایت دی چې د جهالت په وخت
کې به چې د کومې ښځي خاوند (میړه) مړ شو ،یو سړی به ورته راغلو او په دې ښځه به يې یوه
جامه (لکه څادر) ورواچولو ،نو د دې ښځې واک او اختیار به د ده شو ،نو د دغه رواج او ناوړه
دود منع کولو په اړه دا مذکور آیت کریمه نازل شو.
۲ــ دارنګه د حتت ابن عباس ريض الله تعالی عنهام څخه د دې آیت په شان نزول کې داسې
روایت دی :کله به چې یو څوک مړ شو او د ده څخه به لور پاا شوله ،نو د ده دوست (ملګری)
به ور ته راغلو او په هغې به یې یوه جامه (لکه څادر) ور واچاوه خلکو به یې تری منع کړل که
ښکلې (ښایسته) ب ه وه ،نو نکاح به کړه اوکه بد څیره به وه ،نو بیا به یې د مرګ وخت پوری
حصاروله ترڅو میراث یې ویسی ،نو ذکر شوی آیت د دغه ناوړي دود پای ته ټکی کيښودو24.
کله چې ښځه کونډه شوه او یا د نجلۍ پالر وفات شو نو اسالمي رشیعت ورته د اختیار واک
ورکړی دی ،او کولی يش چې د خپلو ژوند چارو کې او په ځانګړې توګه د واده په څْي په یوه
حیاا او رسنوشت سازه موضو کې په خپله خوښه ترصف او پرېکړه وکړي.
کونډه ښځه او یا هغه ښځه چې پالر او یا اولیاء یې وفات شول د نکاح په هکله د نورو ښځو په
شان د دې اختیار لري چې له چا رسه به نکاح تررسه کوي او له چا رسه به نکاح نه قبلوي هر وخت
چې الله پاک د ښځي میړه ،پالر اویا بل ويل وفات شو نو دا ال ډېر د شفقت الیق ده چې ښه
وررسه ويش ،نه داچې وارث یې په ظلم او ناروا او بال اختیاره ځیني خپله په نکاح اخيل او ځیني
نوري په خپل زړه رسه چاته ورکوي چې ډېر ولور ورکړي او بولۍ پري جوړه کړي.
 24ــ د حافظ ابن کثیر تفسیر ،)۵۵۵/۵( ،د سورت النسآء  ۵۹آیت په ذیل کې.
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اسالم انسان ته کرامت ورکړی او خورا د توقیر او درنښت په سرتګه ورته ګوري او له همدې کبله
یې خپلواک ګڼلې ده او په ټولنیز او فردي ژوند کې د اختیار آزادي ورکړی دی البته دا ډول لوړ
انساين کرامت او د فکر او رأیې آزادي یوازې او یوازې د اسالمي رشیعت له مهمو ځانګړتیاوو
څخه ده چې په نورو نړیوالو نظامونو او دینونو کې هېڅ شتون نلري او دې فرهنګ په دې وروستیو
کلونو کې د رشق او غرب په یو لړ غیر اسالمي ملتونو کې اوس ترویج موندلی دی او هغوی هم
د اسالمي ارشاداتو او توجیهاتو څخه په تقلید ،مېرمنو ته د رأیې او فکر آزادي ورکړې دی او اوس
ليدل کيږي چې هغوی هم د میرمنو نظر ته په خورا درنه سرتګه ګوري چې دا د اسالم مقدس دین
څخه یې اخستل ی دی ،اسالمي رشیعت په دې حالت کې دواړو ته ښځي او نارینه ته د اختیار او
واک ورکړی دی ،او دوی کولی يش چې پخپلو ژوندنیزو چارو کې او په ځانګړې توګه د واده په
څْي په یوه حیاا او رسنوشت سازه موضو کې په خپله خوښه ترصف او پرېکړه وکړی ،نو ښځه
که کونډه وي او که پیغله پوره حق لري چې د رشیعت د الرښوونو رسه سم په خپل اختیار واده
وکړي نو وارثان هیڅ حق نلري چې ښځې په میراث کې د مال په څېر وویيش.
شپږا خنډ د میراث څخه د ښځو مَرومول:
د موږ په ټولنه کې د ښځینه طائفه یو م سلم حق څخه چې میراث دی محرومېږي د دې حق په
يب ِم ََّم
يب ِم ََّم ََ َركَ الْ َوالِدَ ايِ َواِل ْق َر ُبويَ َولِل ِّن َسا ِء نَ َِ ٌ
اړوند الله جل جال له فرمایيِ ( :لل ِّر َجالِ نَ َِ ٌ
وضالالا) 25.یعنې :کوم مال چې لږ وي او که
َُث ن ََِالالي ًبا َم ْف ُر ً
ََ َركَ الْ َوالِدَ ايِ َواِل ْق َر ُبويَ ِم ََّم ق ََّل ِم ْنهُ َأ ْو ك ُ َ
زیات د پالر ،مور او نورو خپلوانو څخه پاتې شـــې ،نارینوو او ښـــځینوو(وارثانو) لپاره معلومه
مقرره برخه فرض شوی ده.
نصيب
امام طربي رحمه الله روایت کوي« :عن قتادة قال :كانوا ال يو ِّرثون النساء ،فنزلت :وللنساء
ٌ
مام ترك الوالدان واألقربون» .یعنې :له قتاده رحمه الله روایت دی چې ښځو ته به وړاندې وخت
نَيب مَم َرك الوالداي واِلقربوي) او
کې دوی میراث نه ورکاوه ،نو دا آیت نازل شو( :وللنساء
ٌ
د ښځینه ؤ لپاره معلومه برخه ده د هغه څخه چې والدینو او نورو خپلوانو پریښيوي26.

 25ــ د النسآء سورت ۵ :آبت.
 26ــ د طربي تفسیر ،د حدیث شمېره.۵۵۱۱ :
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دارنګه الله جل جالله فرمایيُ ( :ن ِ
يف أَ ْو َال ِدك ُْم لِ ل ََّكَ ِر ِم ُ ُْل َح ِّ
ظ ْاِلُنْ َُ َي ْ ِ
ْي َفِْيْ كُنَّ
وصالالاليْ ُُم ال َّلهُ ِ
ف 27.)...یعنې :الله جل جالله
ْي َفلَهُنَّ ثُ لَُُا َما ََ َركَ َوإِيْ كَان ْ
نِ َسا ًء َف ْو َ اثْ َن َت ْ ِ
َت َوا ِحدَ ًة َفلَ َها ال ِّن َْ ُ
تا سو ته د تا سو د اوالدونو د میراث په هکله دا سې امر کوي :نارینه وو لپاره دوه پرتله د ښځینه
وو د میراث ورکوالی شـــې ،که چېري د مړي څخه یوازې لورانې دوه یا زیاتې د دوو څخه پاتې
وی ،نو د دوی لپاره دوه ثلثه د مرتوکې دي او که یوه لور پاتې وي ،نو نیم مرتوکه وړي .دارنګه
په نورو آیاتونو او احادیثو کې د ښـــځینه ؤ د میراث برخه ذکر ده لکن متأســـفانه د هیواد په ډېرو
ســـیمو کې اوس هم ښـــځینه طایفه د رواجونو او دودونو قرباين ګرځیديل چې د میراث د حق
څخه بې برخې دي.
غواړم چې دلته په وړاندنیو شپږ ناوړه دودونو اړوند معلومات د معارف القرآن تفسیر غوره تحلیل
رانقل کړم تر څو د ښځو د حقوقو په هکله صحیح او معتدل موقف اختیار کړی يش:
د اسالا نه وړاندې ټولنه کې د ښځو حالت:
د جاهلیت د زمانی ټولو قومونو ښځې لره د کورنۍ استعامل د یو څیز حیثیت ورکړی وو د
څارویو پشان به یې خرڅولی شوی ،د خپل واده ښادي کولو هیڅ اختیار يي نه لرلو د دوی اختیار
به وه چه چا ته یې ورکويل د هغو څخه پرته په يې هیڅ اختیار نه درلوده .د خپلوانو په میراث کې
د دوی حصه نه وه بلکه د نورو څیزونو پشان به دوی د سړو په میراث کې راتلی او د سړو ملکیت
(مال دولت) به ګڼلی شوی د دوی په قبضه او ملکیت کې به هیڅ نه وو او که په نوم به څه وو نو
د سړو د اجازت نه بغیر به یي په دغه مال کې څه دخل نه شو لرلی ،د دې خاوند ته پوره اختیار وو
چه د دې (ښځې) مال ئې په څه ډول چه غوښتو ،په هر ځای کې لګولی شو او د پوښتنی کولو
حق هم نلرلو ،تر دی چه ځنی مغربی ملکونو کې (چه ډېر ترقي یافته ګڼلی يش) ځینی سړو به
ښځه هیڅ انسان نه ګڼلو.
په دین او مذهب کې د ښځې حصه نه وه ،نه ورته د عبادت کولو حق وو او نه به جنت حقداره
ګڼلی شوه د روما په ځینی مجلسونو کې دا فیصله په مشورې رسه شوی وه چه دا یو پلیت ځناور
دی ،کوم چه روح نه لری د یو پالر د پاره به دا روا ګڼلی شو چه هغه خپلی ژوندۍ لونړې په زمکه
کې ښخی کړی .بلکه دا عمل به د عزت نښه او د رشافت معیار ګڼلی شو ،د ځینی خلقو دا خیال
 27ــ د النسآء سورت ۵۵ :آبت.
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ؤ چه د ښځی په قاتل نه خو قصاص شته او نه دیت که چیرې خاوند به یې مړ شو نو ښځه به یې
وررسه ژوندۍ په اور سوزوله او له منځه به يې وړه .د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدائش نه
پس او د هغوی صلی الله علیه وسلم د نبوت نه وړاندې په  ۱۵۵هــجري کال کې فرانيس د ډېرو
اختالفاتو نه پس دا قرارداد تصویب کړو اوپه هغه کې رصف دومره اومنلی شوه چه ښځه یو انسان
دی خو د سړی د خدمت د پاره ده او دا يې په ښځه لوړ احسان اوکړو.
غرض دا چه د دنیا ټولو قومونو او مذهبونو ښځې رسه هغه قسم سلوک کولو چه د هغې په اوریدو
رسه بدن زیګ يش ،دې عاجز مخلوق رسه به نه د عقل پوهې مطابق معامله کولی شوه نه د عدل
او انصاف.
په رحمة للعاملین صلی الله علیه وسلم او د هغوی په راوړلی شوی حق دین چې د انسان سرتګې
یې پرانستي انسان ته يې د انسان د قدر او عزت یوه طریقه اوښودله د عدل او انصاف قانون یې
جاری کړو ،د ښځو حقونه یې په سړو داسې الزم کړل لکه څنګه چه د سړو حقونه په ښځو الزم
دي هغه یې د سړو په شان آزاده خپل واکه او د خپل مال ځان داسې مالکه وټاکله چه یوی ښځې
لره خپل پالر نیکه هم په نکاح ورکولومجبوره کولی نيش او که چیرې د هغې اجازت نه بغیر بل
چا ته نکاح کړی شوه نو د دې په انکار به نکاح باطلیږې .او د دې په منظورولو به صحیح کیږي
د دې په مال کې هیڅ یو نارینه د دې د اجازت او رضانه بغیر هیڅ دخل مداخلت نيش کولی .د
خاوند د مرګ یا طالق ورکولو نه پس دا خپل واکه ده ،څوک پری زور زیاتی نيش کولی په میراث
کې د نارینوو پشان ښځه هم حصه لري او په ښځه مال لګولو او د هغې رضا ساتلو لره رشیعت
محمدی صلی الله علیه وسلم عبادت ټاکلی دی که چیرې خاوند د هغې واجب حقوقو لره نه پوره
کوي نو هغه د اسالمي عدالت په زور خپل حقوق یا طالق اخستی يش.
د سړو قیمومت د ښځو لپاره هم ډېر اړین دی:
بالشکه د اسالم په مقدس دین کې د ښځو په ډېر غټه کچه حقوق شتون لري که ښځه نوي مور،
خور ،لور ،ترور ،خاله وریره او خورزه به هم نوي ،ښځه د انساين نسل د بقا سبب دی نیمه بلکې
د نیمي څخه زیاته برخه د انسان د نسل جوړوي ،ښځو کې د اسیا يب يب د فرعون میرمن ،مریم د
عمران لور ،يب يب عائشه ،يب يب خدیجه او فاطمه زهری ريض الله تعالی عنهن په شان ښځې
شتون لري ،یوازي د حتت يب عائشې ريض الله تعالی عنها څخه ( )۲۲۵۵حدیث روایت شوی
دي او ښځو له خپل مناسب حقونه نه ورکول زور ظلم ،او سنګدلی او بدبختی وه کوم چه اسالم
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ختم کړل دغه شان دوی بی قیده پریښودل او د سړو د مرشۍ او انتظام نه ازادول او د خپل د وخت
تیرول او ډوډۍ او جامو ګټلو د پاره هم دا ذمه واره جوړول د هغې حق تلفي او بربادي ده ،نه د
هغې د بدن جوړښت دا پیټی اوچتولی يش او نه د کورنۍ کارونو ذمه واري او د خپل اوالد د
پالنې دا غټ کار د دغه پیټی پورته کول دې ته څه موقعه ورکوي.
دی نه عالوه د سړو د مرشۍ او انتظام نه په وتلو رسه ښځه د ټولی انساين معارشي د پاره لویه خطره
جوړیږي په دنیا کې تری فساد او مرګ ژوبله پیدا کیږي او دی عمل نه راپورته شوی قسام قسم
فتنې پیدا کیدل الزمی او د روزانه لیدلو کتلو خربی دی هم دا وجه ده چه قرآن کریم د ښځو د
واجب حقوقو د بیان رسه رسه دا هم ارشاد اوکړو چې( :وللرجال علیهن درجة)) سړو لره په هغو
(ښځو) باندې درجه ده .او په نورو لفظونو کې یې مطلب دا دی چه سړی د ښځو نګران او ذمه
وار دی.
مګر څنګه چه د اســـالم نه وړاندې په جاهلیت اولی کې د دنیا ټول قومونه د دی غلطۍ ښـــکار
شوی وو چه ښځې به یې د کور د سامان یا د څاروو په شان ساتيل ،دغه شان د اسالم د تنزل په
زمانه کې د جاهلیت اخری دور رشو شــو ،دیکې د ړومبۍ غلطۍ رد عمل د دی په مقابله کې د
دویمې غلطۍ په صورت کې کولی شی چه په ښځو باندې د سړو د دومره مرشۍ نه د خالصیدو
او خالصولو پرله پ سی هڅې روانې دي ،چه په نتیجه کې يې فحايش او بی حیایې عامه شوه دنیا
د جنګ جګړو او د فســاد کور جوړ شــو مرګ ژوبلی دمره ډېرې شــوی چه جاهلیت اولی ته یې
اهل اِ َّما ُم ْفرِط او ُم َف ِّرط) جاهل زیاتی کوي یا
ج ُ
شــکســت ورکړو د عربو یو مشــهور متل دی (ال َ
کمي خو په خپل حال برابر او په میانه روۍ هیچری قائم نه پاتی کیږي.
اوس هم دا حال د زمانه سازو خلقو دی چه یا خو به يې ښځه انسان نه ګنلو او چه ترقۍ يې اوکړه
نو د ښځو په څټ پروت د سړو د مرشۍ واک اوغورځولو کوم چه دنیا دپاره د حکمت او ښیګړې
خربه ده ،د دی بد انجام مونږ په خپلو سرتګو وینو او یقین وکړئ چه تر څو د قرآين ارشاد په
وړاندې ټیټ نشو او عميل یې نکړو نو فتنې فسادونه به ورځ په ورځ زیاتیږي.
نړۍ حکومتونو په دنیا کې د آمن راوستو دپاره روزانه نوی نوی قانونو نه جوړ وي اود دی لپاره
نوې نوې ادارې قامئوي ،په يب شمیره روپۍ پرلګوي لیکن د کومې چینې نه چه فتنې راخوټیږي
هغې طرفته توجه نه يش ورکولی که چْيې نن صبا په دنیا کې د فتنو فسادونو ،مرګ ژوبلې ،جګړو
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او جنګونو د اسبابو د تحقیق دپاره یو کمیشن جوړ کړی يش نو ځام په خیال کې د دی اسباب به
نیم نه زیات د ښځې د اسالمي چوکاټ نه زیات ازادول وي .
مګر د موجود زمانې د هوښیارو خلقو سرتګې ځکه د دی نه پټې دي چه هغوی نفس پرستۍ کې
تردې حده رسیدلی دي چه د ن فساين خواهشاتو په ضد د خیر ښیګړې هیڅ بندیز نه يش زغملی.
الله پاک د زمو ږ زړونه د ایامن په نور رښانه کړي او په کتاب الله د نبي کریم صلی الله علیه وسلم
په هدایاتو د پوره عمل کولو توفیق مونږ ته راکړي ځکه چه هم دا څیزونه د دنیا او آخرت د نیک
بختۍ پانګه ده.
ْل ا َّل َِي َع َل ْيهِنَّ بِا ْل َم ْع ُر ِ
وف) 28.ژباړه( :د ښـــځو لپاره هم په
د قرآن کریم پدې آیتَ ( :و َلهُنَّ ِم ُ ُ
نېکه توګه هامغيســـ حقوق دي ،لکه څرنګه چې د نارینه ؤ پر هغو حقوق دي) ،ځیني د هغو
حقوقو څخه چې په نارینه وو الزم دي :د هغوی جامې ،طعام او مسکن او داسې نور دي.
حتی چې حافظ ابن کثیر رحمه ال له د ابن عباس ريض ال له عنهام په حواله دې ابن جریر او
َال :إِ ِّ
اس ق َ
ب أَيْ
ن َحاَِ ٍم روایت کړی« :عَنِ ابْنِ َع َّب ٍ
َوابْنُ أَ ِ
ب أَيْ أَزنَّن لِلْ َم ْرأَ ِة ك َََم أُ ِح ُّ
ِّن َِلُ ِح ُّ
ُولَ { :ولَهُنَّ ِم ُْ ُل ا لَّ َِي َعلَ ْيهِنَّ بِ الْ َم ْع ُر ِ
يل الْ َم ْرأَةُ؛ ِِلَيَّ ال لَّ هَ نَق ُ
وف}َ 29.ر َوا ُه ابْنُ َجرِنرٍ،
ََ َت َزنَّنَ ِ َ
ن َحاَِ ٍم» .ژباړه :ابن عباس ريض الله عنهام فرمایي :زه دا خوښـــوم چې خپلې میرمنې ته
َوا ْبنُ َأ ِ
ځان خایسته کړم لکه څرنګه دا خوښوم چې هغه ماته ځان خایسته کړې؛ ځکه الله پاک فرمایيل:
{ َولَهُنَّ ِم ُ ُْل ا َّل َِي َعلَ ْيهِنَّ بِالْ َم ْع ُر ِ
وف} .د ښـــځو لپاره هامغيســـ حقوق دي ،لکه څرنګه چې د
نارینه وو پر هغو حقوق دي.
په ضـــمن کې دا معلومه شـــوه قرآن حکیم ښـــځې او خاوند ته خپلی خپلی ذمه وارۍ داســـې
اوښوديل چې د سړو په ذمه د ښځو حقونه ادا کول دا سې فرض دي څنګه چه د ښځو په ذمه د
ســړو حقوق ادا کول فرض دي ،په دیکې دی خربې ته اشــاره ده چه ښــځه خاوند د خپلو خپلو
حقونو د غوښــتنې په ځای د خپلو خپلو ذمه واریو خیال وســاا که داســې وشــو نو د حقونو د
غوښتلو قضیه به د مینځه وځي ځکه چه د سړی ذمه وارۍ هم د ښځې حقوق دي او ښځي ذمه
وارۍ هم د ســـړی حقوق دي چې هر کس خپله ذمه وارۍ پوره کړي نو د هر کس حقوق به د

 28ـ د البقرې سورت ۲۲۵ ،آیت.
29ـ تفسیر ابن کثیر ،د سورت بقرې  ۲۲۵آیت په ذیل کې.
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هغې په ضــمن کې پوره پوره ادا يش نن ســبا د ټولنې جګړې هم دی نه راپورته کیږي چه هر یو
کس د خپلو حقونو غوښتنه په وړاندې لري لیکن د خپلو ذمه وارو پوره کولو هډو خیال نه ساا.
د دې نتیجه دا شوه چه د حقونو د غوښتنې نه جنګونه جوړ شول ،کوم چه د حکومتونو ،عوامو،
ښځو ا و خاوندانو او د هر کس په مینځ کې روان دي ،د قرآن کریم دې اشارې ته د خربې اړخ
داسې بدل کړو چه هر کس د خپلو حقونو غوښتلو کې د نرمۍ  ،چشم پوشۍ ،معافۍ او درګزر نه
کار واخيل او د خپلو ذمه واریو د ادا کولو ته د زور ورکړي .په دې قرآين تعلیم که عمل ويش نو
30
د کورنیو ډلو ټپلو بلکه د حکومتونو او ملکونو اکرث جګړې به ختمې يش.
اووا خنډ په مهرونو کې ډېر زیاَوالی:
یو د هغو خنډونو څخه چې ښځینه ډله په مناسب وخت کې واده او نکاح ته یې الس رسی نيش
کیدی دا ځکه چې ډېر زیات مهر ټاکلی يش ،چې دا کار د ځوانانو نجونو او هلکانو د واده کولو
په وړاندې خنډ دی چې ډېر واری د ځوان نسل ودونه ورسته کوي په ځینو سیمو کې هلکان ډېر
کلونه د عريب خلیج او یا د اورپایې هیوادونو په سفر کې په مزدورۍ تېر کړي تر څو د خپلو د
داسې درانده ودونو ،مهرونو ،د واده خوړو او د خاصو هوټلونو په تاالرونو کې د ولیمې ډوډۍ ته
د ډېرو خلکو را بلنه او ګډون او دارنګه د ناوې لپاره په زیاته کچه رسه او سپین زر او ډول ډول
قیمتي لباس چې د عامو خلکو د وسې څخه بهر وي ،چې داسی درانده رواجونو او دودونو زمونږ
د ځوانانو نارینه ؤ او ښځینه ؤ ودونه وروسته کوي او یا یې د ودونو څخه محروم ګرځوي او ځینې
نور یې اداري فساد او نور ناوړه کړنو ته مخ کوي تر څو خپل نورو وسه لرونکو ملګړو رسه د واده
په مراسمو ،راوجونو او دودونو کې سیال يش  ،کله کله داسې ناوړه دودونه د جنو د کور څخه د
تیښتی المل ګرځي او په پایله کې د دوی کورنۍ کې د اخالقی بد وايل ته لیاره پیدا کیږي .په ځینو
وختونو کې د واده درانده دودونه په راتلونکی کې د واده شوې نجلۍ څخه د انتقام او بديل چې
د ښځې په وړاندې د تاوتریخوايل یو ډول دی یو ډول نوي دروازه خالصوي.
داسې زیات مهرونه مقررول او الزم ګورځول د اسالمې رشیعت په رڼا کې ښه کار ندی:
َّل اللَّهُ َعلَ ْي ِه َو َسالالل ََّم َفق َ
ِي َصالال َّ
َال َجا َء َر ُج ٌل ِإ َ
ن ُه َرنْ َر َة ق َ
َال
پدې هکله راویت دیَ « :عن َأ ِ
َل ال َّنب ِّ
ِي َص ال َّ
ت ا ْم َرأَ ًة ِمنْ ْاِلَن ََْ الا ِر َفق َ
إِ ِّ
يف
َل نَظَ ْر َ
َّل اللَّهُ َعلَ ْي ِه َو َس الل ََّم ه ْ
ِّن ََ َز َّو ْج ُ
ت إِلَ ْي َها َفِْيَّ ِ
َال لَهُ ال َّنب ُّ

 30ـ تفسیر معارف القرآن ،د موالنا مفتي محمد شفیع ،د وحید الله ژباړه ،مطبعه وحیدي کتب خانه ،د کال چاپ غیر معلوم.
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ع أَ َوا ٍ َفق َ
َال َع َ
َّل ك َْم ََ َز َّو ْج َت َها ق َ
َال َع َ
ت إِلَ ْي َها ق َ
ُع ُيويِ ْاِلَنْ ََالالالا ِر َشالالال ْي ًاا ق َ
َال َقدْ نَظَ ْر ُ
َال َلهُ
َّل أَ ْر َب ِ
َّل أَ ْربَعِ أَ َوا ٍ كَأَََّ َا ََ ْن ِ
َّل اللَّهُ َعلَ ْي ِه َو َسالالالل ََّم َع َ
ِي َصالالال َّ
َ ُتويَ الْ ِف َُّالالال َة ِمنْ ُع ْر ِ
ج َبلِ َما
ا َه ََا الْ َ
ال َّنب ُّ
س بَ َع َ
َال َف َب َع َ
يف بَ ْع ٍ
ث بَ ْعًُا ِإ َ
يب ِم ْنهُ ق َ
ث
َل بَ ِني َع ْب ٍ
َس أَيْ نَ ْب َعَُكَ ِ
ث َ َُِ ُ
ِع ْندَ نَا َما نُ ْع ِطيكَ َولَ ِْنْ َع َ
َذ ِلكَ ال َّر ُج َل ِفيه ِْم»31.
ژباړه :حتت أيب هریرة ريض الله تعالی عنه راویت کوي :چې یو سړی نبی صلی الله علیه وسلم
ته راغی او ویی ویل :ما نکاح وکړه د یوې ښځې رسه د انصارو څخه ،نبي صلی الله علیه وسلم
ورته ويي فرمایل :آیا ورته کتيل د وه؛ ځکه د انصارو په سرتګو کې څه شی وي چې خوښ به د
نوي ،ویی ویل :ما ورته کتيل وه او ورته ویی فرمایل په څومره د نکاح وکړه؟ وویل څلور اوقیه
باندې ،نبي صلی الله علیه وسلم ورته ویی فرمایل :په څلور اوقیه آیا لکه د ده غره د یو اړخ څخه
سپین زر را تراشئ! موږ رسه ـ اوس ـ څه شتون نلري چې دریې کړو په کوم ټولی د جهاد کې به
دې ولیږو تر څو څه الس ته غنیمت راوړي ،راوي وایي یو ټولی یې بني َعبْس ته ولیږولو چې یو
پکې دغه سړی هم وه.
د دې حدیث څخه دا الندې ټکي السته راځي:
 ۵ــ امام نووي رحمة الله د دې رشحه کې وایي:
د نبی صلی الله علیه وسلم مطلب د دی فقیر سړی لپاره د داسې زیاد مهر مقرره مکروه ګڼل وه.
 ۲ــ د شک پرته نکاح یو رشعي امر دی او په وخت د خوف د ارتکاب د زنا کې بیا فرض مرتبې
ته رسیږي ډېر خلک د داسو زیاتو مهرونو له کبله نيش کوالی چې دې رشعي امر یعنې نکاح ته
الس رسی ولري ،د مسلامتو رشعیو څخه دی چې هر څه وسیله وي وجوب ته بیا کړن یې واجب
کیږي ،نو لدې څخه معلومیږی چې د حاکم امر په کمښت د مهرونو او د خلکو منع کول د زیاتو
مهرونو اخستلو څخه د رشعي خالف کار ندی ،بلکې پدې کار کې د خاوند او میرمني مصلحت
په پام کې نیول شویدی او دغه کار د رشیعت لخوا د تقدیر وړ دی.
 ۳ــ په ځینو حاالتو کې د ښخي په نه ورکولو کفء (سیال) ته د هغې خپلوان خپل شخيص
مصلحتونه په پام کې نیويل وي لیکن هغه کفء د داسې زیات مهر توان نلری او د خپلوانو هدف

 31ـ صحیح االمام مسلم ،باب ندب النظر إىل وجه املرأة وكفيها ملن يريد تزوجها ،دحدیث شمیره.۵۲۲۲ :
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رصف ارساف او فخر وي چې دا کار د رشیعت خالف دی ،دې کار ته دوام ورکول داسې خپلوان
فاسقان ګرځوي او د کفالت صالحیت تري سلب کیږي نو د مسلامنانو حاکم ته پکار دی چې په
داسې حاالتو کې مداخله وکړي او د نکاح واک په خپله واخلې.
 ۲ــ د ډېر غریبانو او ضعیفانو لوړ مهر المل د نکاح د منع کولو ګرځي او د دي کار څخه چې کوم
زیانونه او مفاسد منځ ته راځي هغه د چا څخه پټ ندی پداسې حال کې چې اسالمي رشیعت د
مصالحو د تکمیل او د مفاسدو د کمښت او له منځه وړولو لپاره راغلی.
نو اګر چې په ظاهر خو زیاتوالی د مهر د ښځو او د دې خپلوانو لپاره ښه ښکاریږی لکن کوم
مفاسد چې په هغه مرتّب کیږي هغه ډېر زیات دي.
َسهُ » 32.ډېر ښه نکاح هغه دی چې ډېره اسانه وي .یعنې کومه
دارنګه روایت دیَ « :
خ ْ ُ ال ِّنَْاحِ أَنْ َ ُ
نکاح چې تکلیف ،مهر او نور امور یې کم او اسانه وي هغه د رشیعت له پلوه ښه د خیر او برکت
سبب کیږي.
نه داسې چې ځینې خلک یې وايي چې دا خو که په کم مهر موږ خور واده يش بیا خو یي حیثیت
او وقار کمیږي ،ځکه د مال او ش تمنی رسه وقار نه زیاتیږي بلکې وقار په دیانت ،تقوی ،ښو
اخالقو ،تعلیم ،او ښې روزين رسه زیاتیږي.
خ َ
ط َب َنا ُع َم ُر َر ِح َمهُ اللَّهُ َفق َ
السلَ ِم ِّ ق َ
َال َأالَ َال َُغَالُوا
َال َ
ِب ا ْل َع ْ
پدې هلکه راویت دی« :عَنْ َأ ِ
جفَا ِء ُّ
ِف الدُّ نْ َيا أَ ْو ََ ْق َوى ِع ْندَ اللَّ ِه لََْايَ أَ ْوالَك ُْم ِب َها ال َّن ِب ُّ (صَّل الله
َت َمْْ ُر َم ًة ِ
ب َُِدُ ِ ال ِّن َسا ِء َفِْنَّ َها َل ْو كَان ْ
ول ال َّل ِه (صَّل الله عليه وسلم) ا ْم َرأَ ًة ِمنْ نِ َسائِ ِه َوالَ أُ ْص ِدق ِ
عليه وسلم) َما أَ ْصدَ َ َر ُس ُ
َت ا ْم َرأَ ٌة ِمنْ
ْش َة أُو ِق َّي ًة» 33.ژباړه :د أيب عجفاء سلمي روایت دی چې وایي :عمر ريض
بَ َناَِ ِه أَك َ َ
ُْث ِمنْ ثِ ْن َت ْ َع ْ َ
الله عنه موږ ته خطبه وویله :او ویی فرمایل :خربدار د ښځو مهرونو کې تجاوز مکوئ ،ځکه که دا
کار په دنیا کې عزت او د الله پاک په وړاندې تقوی وی نو نبي صلی الله علیه وسلم به د ستاسو
څخه ډېر پدې کار بهرت وه ،رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو بییانو ته مهر نه ورکړی او نه د ده
لورانو ته مهر ورکړی شویوه زیات له دولسو او قیو څخه.
پدې روایت کې عمر ريض الله عنه په ډېر رصاحت رسه خلک منع کړل له زیاتوايل څخه ،بلکې
په مهرونو کي دې د خلکو فقر او حالت ته دې نظر ويس.

 32ـ سنن أيب داود ،باب فیمن تزوج ومل یسم صداقا حتی مات ،د حدیث شمیره.۲۵۵۵ :
 33ـ سنن أيب داود ،باب الصداق ،د حدیث شمیره.۲۵۵۵ :
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اتم خنډ ښځینه ؤ رسه تاوتریخوالی:
د ښځو یو بل مسلم حق چې هغو رسه په ښه توګه ژوند او حسن معارشت دی ،متاسفانه د موږ په
ټولنه کې ښځینه ؤ رسه تاوتریخوالی او د هغو وهل ټکول ،شکنجه ،عیبي کول او پوزه غوږ پریکول
او دېته ورته کړنې چې دا ټول د اسالمي رشیعت او د موږ د خوږ پېغمرب صلی الله علیه وسلم د
ِي صلی الله علیه
سیرت رسه په ټکر کې دي؛ ځکه روایت دی« :عَنْ َع ْب ِد الل ِه ْبنِ َز ْم َع َة عَنِ ال َّنب ِّ
وسلم ق َ
ِف آ ِخ ِر الْ َي ْو ِم».1
جا ِم ُع َها ِ
جلِدْ َأ َحدُ ك ُُم ا ْم َر َأتَهُ َجلْدَ الْ َع ْب ِد ثُ َّم يُ َ
َال ََل يَ ْ
ژباړه :د عبد الله بن زمعه ريض الله عنه څخه روایت دی چې نبي صلللی الله علیه وسلللم یرمای
دي :د سللتاسللو څخه دی څول خمله میرمن ته د غال په څیر وهل ورنکړک؛ ځکه چې شللاید په
اخر د ورځ کې يې نږدوالی ورته وکړی .یعنې ډېر واري د وهلو وروسلللته د کورواو تورت او
اړتیا رايش چې دهغې په ذریعه د ناروا عالقي څخه دی ژغورل کېږي نو بیا به پ ښېامنه وي نو بناء
څول دې د مریه په څیر د خمله ښللځه نه وهګ ګرچه تيبدو وهل د نزللوز په حاکتو کې ای او
منصللوا امر دی لکن د خوږ پېغمرب صلللی الله علیه وسلللم څخه هیک کله هم په خمل عمر کې
وهل ندي واقع شلللوي مکر که د الله پال په لیار کې د اد په م ال راغلی وي څرنکه چې د
مؤمنانو مور حرضللت و و عاهزلله ريض الله عن ا یرمایي« :ما تب رسللول الله صلللی الله علیه
2
وسلم شیئا قط بیده ،وک امرأة ،وک خادما اک أن یجاهد يف سبیل الله».
ژباړه :رسول الله صلی الله علیه وسلم هیڅکه یو شی په کس نه دی وهلی ،نه ښځه ،نه خاد  ،مکر
د الله تعالی په کره کې د اد په م ال .نو چې کله پېغمرب صلی الله علیه وسلم په کس وهل ندي
کړي نو پورته د هغه څخه قطعا ترې ندي ثابت شوي.
بې له شکه ښ ځه یو نه یو ډول کم وري لري خو هره کم ورتیا بده نه ګڼل کیږي ،ښځه که له
سمې اړخه کم وري ده نو په دې یې څول مالمتوکی نيش ،ځکه په دې کم ورتیا کې د دې
کس نزته ،له قلبې او عاطفي اړخه کم ورتیا په دې مانا چې زړه سواندې او ډېره م ربانه ده ،دا په
اصل کې کم ورتیا نه ،بلکې د ښځې یو غوره صفت دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې

 - 1صحیح البخاري ،باب ما یکره من تب النسآء ،د حدیث شمیره.۴۰۲۵ :
 - 2صللحیح اکما مسلللم ،باب مباعدته صللا الله عل ه وسلللم ل ثا واخت اره من ا باه أس ل له وانتلامه لله عند انت ات حرماته،
حدیث رقم.۰۲۰۲ :
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صفت ستاینه کړي او تل یې صحابه کرامو ته په دې اړه توصیه کړي ده او یرمایلې یې دي:
«استوصوا بالنساء خیرا» .3ښځو رسه د ښه چلن په هکله توصیه وکړک.
او همدغه نصلللیحت یې د حجل الودار پر م ال چې ،خمل زرګونه امت یې مخاطو وو تکرار
کړی دی ترڅو خلک د دې وصلللیت په اهمیت وپوهیږي ،نو ځکه یې په همدې لویه ورځ په
خمله خطبه کې همدغه و صیت ته ځانکړی ځای ورکړی ؤ او یرمایلې یې ؤ« :ا ستو صوا بالن ساء
خیرا؛ فامنا هن عوان عندکم» 4.ښلللځو رسه د نیکو چلن په هکله وصلللیت وکړک؛ ځکه دوی
ستاسو رسه بندیاين دي.
ښځې یې ځکه له بندیانو رسه ت زبیه کړي چې ،سړی واکمن یې ،د طالق وال له سړي رسه وي
او له سمې پلوه هم پر ښځه غښتلی وي ،له همدې امله رسول الله صلی الله علیه وسلم د سړي
عاطفه د ښځې پر وړاندې داسې را ګرځوی« :خیرکم خیرکم ألهله و أنا خیرکم أله ».5
ستاسې غوره څول هغه دی چې د خملې کورنۍ/میرمنې پر وړاندې غوره وي او زه د خملې
کورنۍ/میرمنې پر وړاندې غوره یم.
رسلللول الله صللللی الله علیه وسللللم په یوه ډېره بلیغه مله کې ښلللځې له نارینه و رسه په اهمیت،
ارزښللت او ملا کې برابرې بللې دي ،د ښللځیتوب له امله باید هیڅکله په کمه سللتګه ورته و نه
کتل يش ،یرمایلې یي دي« :ان النساء شقائق الرجال» .6بیزکه ښځې د نارینه ؤ په مثل دي.
ابن اثیر رحمه الله د (شلاهق) مانا په (نظاهر او امثال) رسه کړي دی.
دا یوازې هغه کلامت نه دي چې ښځې له عاطفي پلوه پرې تسکین يش ،بلکې دا د رسول الله
صلی الله علیه وسلم هغه عم ژوند دی چې ،هره ورځ او هره شېبه به یې په خمل او د صحابه
کرامو په کورونو کې تکراریده.
د ښځو اړوند د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځینې موقفونه په ګوته کوو چې ،څومره یې له ښځو
رسه نر چلن کړی دی او څومره یې له نرمۍ ،تسامح او بښنې کار اخیستی:
 3ل متفق علیه.
 4ل سنن التمذي ،باب حق ا رأة علی زو ا و يف تفسیر سورة التوبل ،د حدیث شمېره .۶۶۱۲ ،۲۲۲۳ :
 5ل سنن التمذي ،باب یضل ازواج النبی صلی الله علیه وسلم ،د حدیث شمېره .۲۲۸۴ :
 6ل سنن التمذي ،باب ییمن یستیلظ ییری بلال وکیذکر احتالما ،د حدیث شمیره.۶۶۲ :
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اس َتأْ َذنَ أَبُو بَ ْك ٍر َر ْح َم ُة اللَّ ِه َعلَ ْي ِه َع َ
ري ق َ
«عَنِ ال ُّن ْع ََمنِ بْنِ َب ِش ٍ
ِى  -صَل الله عليه وسلم-
َال ْ
َل ال َّنب ِّ
ني َص ْوت ِ
َال َلَ أَ َر ِ
َل َر ُسولِ
َك َع َ
ت َعائِشَ َة َعالِ ًيا َفل َََّم َدخ ََل تَ َنا َولَ َها لِ َيل ِْط َم َها َوق َ
ف ََس ِم َع َص ْو َ
اك تَ ْر َف ِع َ
ج َأ ُبو َبكْ ٍر ُمََْْ ًبا
ج ُز ُه َو َ
خ َر َ
ح ُ
ِى (صَل الله عليه وسلم) َي ْ
اللَّ ِه (صَل الله عليه وسلم) َف َج َع َل ال َّنب ُّ
ف َر َأ ْي ِت ِنى َأنْ َق ْذت ِ
ُك ِمنَ ال َّر ُجلِ ) .ق َ
َفق َ
َال
ني َ
ج َأ ُبو َبكْ ٍر (كَ ْي َ
ِى (صَل الله عليه وسلم) ِح َ
خ َر َ
َال ال َّنب ُّ
َف َمك َ
اس َتأْ َذنَ َع َ
حا
َُم َق ِد ا ْصطَلَ َ
َل َر ُسولِ اللَّ ِه (صَل الله عليه وسلم) َف َو َجدَ ه َ
َث َأ ُبو َبكْ ٍر َأ َّيا ًما ثُ َّم ْ

ِف َح ْر ِبك ََُمَ .فق َ
َفق َ
ِى (صَل الله عليه
ِن ِ
َِن ِ
ِف ِسلْ ِمك ََُم ك َََم أَ ْد َخلْ ُت ََم ِ
َال َل ُه ََم َأ ْد ِخال ِ
َال ال َّنب ُّ
وسلم)« َقدْ َف َعلْ َنا َقدْ َف َعلْ َنا»7.
ژباړه :د نعامن بن بزیر څخه روایت دی چې ابوبکر ريض الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم
څخه ا ازه واخیسللته او د رسللول الله صلللی الله علیه وسلللم کورته دننه شللو ناڅابه یې د خملې
لورعاهيش ل ريض الله عن ا غږ په لوړ اواز واوریدل ،ورغی او غوښللتل یې چې په څمیړ یې ووهي
او ویل یې  :پر رسول الله صلی الله علیه وسلم خ ل اواز پورته نه کړک! رسول الله صلی الله علیه
و سلم یې مخنیوی وکړ ،ابوبکر ريض الله عنه په غو سه له کوره ووتل ،چې کله هغه ووتل ر سول
الله صلی الله علیه و سلم ویرمایل« :کیف رأیتني انلذتک من الر ل؟» .و دې لید  ،څنکه مې له
سړي خال صه کړي؟ راوي وایې :څو ورځې ورو سته بیا ابوبکر ريض الله عنه د رسول الله صلی
الله علیه وسلللم کورته ورغی چې ،دواړو بیرته سللوله کړي وه ،نو ورته ویې ویل :ماته د سللتاسللو
سلللولې په وخت د ننوتلو ا ازه راکړک څرنکه مو چې د کړې په وخت ا ازه راکړې وه  ،نبي
کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویرمایل« :قد یعلنا قد یعلنا» دا کار مو کړی دا کار مو کړی یعنې:
موږ ا ازه درکړې.
د رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمت د پالر تر رحمت وړاندې شو ،د حرضت عاهزې ريض
الله عن ا پالر ابوبکر صدیق ريض الله عنه غوښتل چې خم لور ته ا ورکړي ،خو رسول الله
صلی الله علیه وسلم پرې رحمت وکړ او د هغه مخه یې ونیوله.
کله نا کله یې یوه میرمن یوه لویه خطا کوي ،او د خلکو له مخه یې کوي او د رسول الله صلی الله
علیه وسلم د اذیت کمل کیږي ،خو بیا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رحمت له امله د

 - 7سنن أو دادو ،باب ما آء یی ا اه ،حدیث رقم.۴۲۲ :
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هغې موقف ستایل کیږي ،او د هغې کم ورتیا بښل کیږي ،بلکې د هغې خطایې د هغې غیرت بلل
کیږي ،عکس العمل نه رامنځ ته کیږي ،له تسامح او نرمۍ څخه کار اخیستل کیږي.
َْ ِى ْحدَ ه ُأ َّم َه ِ
َس ق َ
ِي ِع ْندَ َب ْع ِ
ات
ض ِن َسَََا ِئ ِه َفأَ ْر َسَََل ْ
پدې اړوند روایت دی« :عَنْ َأن ٍ
َال كَانَ ال َّنب ُّ

ِف َب ْي ِت َها َيدَ الْخَا ِد ِم ف ََس َقطَ ِ
ََض َب ِ
َْ
حف َُة فَانْ َفلَق ْ
الْ ُم ْؤ ِم ِن َ
لص ْ
ْ ا َّ
ْ الَّ ِتي ال َّنبِي ُ ِ
ني ب َِص ْ
ح َف ٍة ِفي َها طَ َعا ٌم ف َ َ
ج َم ُع ِفي َها ال َّ
ح َف ِة َويَق ُ
ت
ُول ََا َر ْ
الصََ ْ
ِف َّ
ط َعا َم ا َّل ِذك كَانَ ِ
ح َف ِة ثُ َّم َج َع َل يَ ْ
الصََ ْ
ِي ِفل ََق َّ
َف َ
ج َم َع ال َّنب ُّ
الص ِ
ح َة
حي َ
حف ََة َّ
الص ْ
ِف بَ ْي ِت َها َفدَ ف ََع َّ
ح َف ٍة ِمنْ ِع ْن ِد الَّ ِتي ُه َو ِ
ِت ب َِص ْ
س الْخَا ِد َم َح َّتى ُأ ِ َ
ُأ ُّمك ُْم ثُ َّم َح َب َ
8
ِف بَ ْي ِ
ىِ َ
ت».
ُِس ْ
َِس ْ
ُِس ْ
ح َف ُت َها َوأَ ْم َسكَ الْ َمك ُْسو َر َة ِ
ت َص ْ
ت«ك ِ َ
ْ الَّ ِتي ك َ َ
َل الَّ ِتي ك ِ َ
ژباړه :له انس ريض الله عنه څخه روایت دی ،هغه وایې رسلول الله صللی الله علیه وسللم له یوې
میرمنې رسه ؤ ،چې بلې میرمنې یې یوه کاسللله خواړه را ولیږل ،نو د خاد کس یې ووهل ،کاسللله
کندې پریوته او ماته شوه ،رسول الله صلی الله علیه وسلم د کاسې ټوټې رسه یوځای کړي ،بیرته
یې هغه خواړه پکې ټولول او ویل یې« :غارت أمکم» ستاسو مور غیرت وکړ ،خاد یې منتظر کړه
تر دې چې دهغې کور څخه یې بله روغه کاسللله راوړله اود چا کاسللله چې ماته شلللویوه هغې ته
ورکړه او ماته کاسه د دې په کور کې چې ماته کړیوه (یا ماته شویوه) پاتی کړه.
رسول الله صلی الله عل یه وسلم د خملې میرمنې ق ر او غضو د هغې غیرت وبلل ،د هغې درنښت
ته یې پاملرنه وکړه ،ویې یرمایل :ستاسې مور غیرت وکړه ،د هغې د ق ر او غوسې په ملابل کې یې
هیک غربګون و نه ښود ،په ډېره اسانۍ ډول یې له موضور رسه برخورد وکړ.
نهم خنډ ارساف په ځانګړی ډول د واده په ډوډۍ کې:
یو بل عادت چې د موږ په ټولنه کې رواج شوی چې هغه ارساف دی او په ځانکړی ډول د واده
په ډوډۍ کې ،و دریغه زیاتوالی او ارساف دی چې دا واده په امورو او مراسمو کې چې دا کړنې
د ښځو او هلکانو په ودونو کې چې یو مسلم حق د ښځو او نارینه وو دی ،وروسته والی راوو،
الله ل الله په قرآن کریم کې موږ ته کرښوونه کوي یرمایي( :وکلوا وارشبوا وکترسیوا إنه
کیحو ا رسیین) 9.ژباړه :او وخورک او وڅښګ او له حد نه تیری مه کوک الله ل الله له حدنه
تیری کوونکي نه خوښوي.
 8ل صحیح البخاري ،باب الغیرة ،حدیث رقم.۴۰۰۴ :
 -9د األعراف سورت , ۲۶ :أيت .

| 044

ارساف کوونکي په خملو ناوړه کړنو رسه شیطان رسه دوستي او وروري کوونکي دي ،الله تعالی
یرمایی( :إن ا بذرین کانوا إخوان الزیاطین و کان الزیطان لربه کفورا) 10.ژباړه :په باوري توګه بی
ځایه لکښت کوونکی د شیطان وروڼه دي او شیطان د خمل رب ناشکره دی.
ارساف د مال اضاعت دی او اضاعت حرا دی څرنکه چې د الله ل الله رسول صلی الله علیه
وسلم یرمایي «:إن الله کره لکم ثالثا قیل و قال و إضاعل ا ال و کرثة السؤال» 11.ژباړه :الله ستاسو
لماره درې شیان بد او ناوړه بل دي ،قیل و قال (خربو کې مناقزې او له حد زیاتواو) ،د مال
ضایع کول او ډېر سوالونه کول.د ډېر خورال په هکله رسول الله صلی الله علیه وسلم یرمای
دي « :ما مأل آدمي وعاء رشا من بطن ،حسو اآلدمي لل امت يلمن صلبه ،یإن غلبت اآلدمي نفسه
یثلث للطعا وثلث للرشاب وثلث للنفس» 12.ژباړه :انسان هیک لوښی د ګیډې نه بدتر نه دی ډل
کړی د انسان لماره کایی ده چې څو مخترصې منړی وخوري څو په هغه رسه خمله مالسمه کړي،
که چېرې په انسان باندې نفس غالو شو نو درېیمه برخه دي طعا  ،بله درېیمه دي څښال او بله
درېیمه دي نفس لماره دي وګرځوي.
موږ هیواد یو یلیر ،نګ او کړو ځملی دی چې ډېر خلک یې ناچاره و وسللله او ککهانده
دي ،ډېری داسلې وګړي هم شلتون لري چې اقتصلادي وضلع یې صلفر دی ،یا خو هیک څول د
م دورۍ ،خملو ستون و او اړتیاوو پوره کولو نلري؛ ځکه په کړو او خمل منځي شخړو کې یې د
کور رسپرستان او متولیان ش یدان شوی دي حتی ځیني داسې خلک هم شتون لري چې د خملو
شلل یدانو او مړو سللدونه هم کسللته ندی ورغ  ،بناء موږ ته هیک ډول واز نزللته چې د خمل
مالونو په هکله ارساف او تبذیر وکړو ،راځګ چې د هغو لوړ بیه خوراکونو او د مزللل ورو هوټلونو
د تاکرونو پر ځای متوسللطه ډودۍ اوخوراکونه په متوسللطو هوټلونو او یا خمل کورونو کې ودونه
وکړو او هغه زیايت روپۍ خملو و وسللله ګاونډیانو رسه مرسلللته وکړو او د دې حدیث مصلللداق
وګرځورسلللول الله صللللی الله علیه وسللللم ګاونډی ته د نیکۍ په اړه ابوذرريض الله تعالی عنه ته
خطاب کوي یرمایي« :یا أباذر إذا طبخت مرقل یيبکرث ماءها و تعاهد یرانك» 13.ژباړه :ای ابوزره!
 - 10د اإلرساء سورت  ۰۳ :آيت .
 -11متفق علیه.
12لل سنن ابن ما ه ،باب اکقتصاد یی األکل و کراهل الزبع ،د حدیث شمیره.۲۲۵۸ ،
 -13سنن التمذي ،باب حق الجوار ،د حدیث شمیره.۶۸۵۵ :

| 041

کله دی چې خوروا پخه کړي اوبه یې زیايت کړه او ګاونډي ته دې تری ور کړه.
په بل حدیث که رسول صلی الله علیه و سلم یرمای دي« :لیس ا ٔومن من ی زبع و اره اهع
الی نبه» 14.ژباړه :هغه څول کامل مسللللامن ندی چې موړ وي او ګاونډي یې په څنګ کې
وږی وي .په بل حدیث کی راغ دي« :قال رسللول الله صلللی الله علیه وسلللم :خیر األصللحاب
عندالله تعالی خیرهم لصلللاحبه و خیر الجیران عندالله تعالی خیرهم لجاره» 15.ژباړه :رسلللول الله
یرمای دي :د الله پال په وراندې ډېر ښلله ملکري هغه دي چې د خمل ملکري په وړاندې ښلله
وي او ډېر ښه ګاونډي د الله په وړاندې هغه دي چې د خملوګاونډېو په وړاندې ډېر ښه وي.
نن ورځ د پوهانو او ډاکتانو د څیړنو په اثر ثابته شوې ده چې د روغتیا له غوره قوانینو څخه یو
دادی چې ډېر خورال د ډول ډول ناروغیو رس چینه ده.
موږ چې مال خرڅ کوو د هغه داسې پوښتنه موږ نه کیږي څرنکه چې د هغه کسته را وړنو موږ نه
پوښتنه کیږي پدي هکله روایت دی« :عن أو برزة األسلمي قال :قال رسول الله صا الله عل ه
وسلم کت ول قدماعبد يو الل امل حتى يسئل عن عمره ی م أیناه وعن علمه ی م یعل وعن ماله من
أين اكتسبه وی م أنفله وعن سمه ی م أباله»16.
ژباړه :د او برزه اسلمي ريض الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یرمای
دي :د قیامت په ورځ به د انسان قدمونه کو طرف کړ نيش تر څو تری ونه پوښتل يش د عمر
څخه چې په څه کې يې تېر کړی؟ د علم څخه چې څومره یې عمل پری کړی؟ د مال څخه چې
د کو ځایه یې کس ته راوړی؟ او کو ځای کې مرصف کړی؟ او د سم د ده څخه چې په څه
کې یې زوړ کړی؟.
نکاه یو طبیعي او یطري قانون دی ،که چېرې د نکاه د پریښودو یا وروسته کیدو لماره کو عامل
سبو يش هغه انساين ضد عامل دی چې باید مخنیوی یې ويش .یوه بله بدمرغي چې په نورو
یسادونو برسېره د نکاه مخه ډپ کوي درانه م رونه او مالماتوونکي ی ونه او بې اندازې
لکښتونه او د نکاه په زنونو کې بې معنا ترشیفات او نورمصارف دي نو که چېرې په دې هکله
ارساف نه کیدای نو لویه برخه ستون ې به حل شوې وای .راځګ دې دغو درانه م رونو او ی ونو
 -14شعو اإلیامن للبی لي ،دحدیث شمريه ،۲۲۲۸ :اما ذهبي صحیح ګڼلی.
 -15سنن التمذي ،باب ما اء يف حق الجوار ،د حدیث شمیره.۶۸۵۵ :
16للل سنن التمذي ،باب اللیامل ،د حدیث شمیره.۰۵۶۳ :
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کې ارساف څخه ځان وژغورو او هغه مالونو د یتیامنو په کفالت او هغوی رسه په مرسته کې
مرصف کړو تر څو د مال د ارساف د ګناه څخه په امن او هم د هغه ثواب او ا ر مستحق شو چې
په حدیثو کې ذکر شوی ،پدي هکله رسول الله صلی الله علیه وسلم یرمای دي« :أنا و کایل الیتیم
یی الجنل هکذا» 17.ژباړه :زه او هغه څول چې د یتیم پالنه کوي په نت کې به داسې یو ځای یو.
یعنې د دې دواړه ګوتو په څیر نږدې به په نت کې یو.
او د دارنکه ناوړه دودونو کې مرصف پر ځای باید یتیامنو رسه ښه چلن او د هغوی ښووين او رو
َال َر ُس ُ
زين ته پاملرنه وکړو تر څو د دې مبارل حدیث عاملین شو« :ق َ
ول الل ِه صَل الله عليه
ح َّم ٍد ِب َي ِد ِهَ ،لَ يَ ِ
ح ِسنُ وَِليَتَهُ  ،ىَِلَّ َج َع َل
ِل أَ َحدٌ ِمنَ الْ ُم ْسلِ ِم َ
يَم َف ُي ْ
ْس ُم َ
ني يَ ِت ً
وسلمَ ... :والَّ ِذك نَف ُ

ال َّلهُ َلهُ ِبك ُِّل َش ْع َر ٍة َد َر َج ًةَ ،وأَ ْعطَا ُه ِبك ُِّل َش ْع َر ٍة َح َس َن ًةَ ،وكَ َّف َر َع ْنهُ ِبك ُِّل َش ْع َر ٍة َس ِّي َئ ًة» 18.ژباړه :رسول
الله صلللی الله علیه وسلللم یرمای دي ... :قسللم په هغه ذات چې زما روه د هغه په کس کېدی،
هرمسلللامن چې د یتیم کفالت وکړي او دهغه ښلله پالنه په غاړه واخ الله پال د هر یو ویښللته په
ملابل کې یې در ه اوچته کړي او د هر وی ښته په ملابل ورته یوه نیکي ورکوي او د هر وی ښته په
ملابل کې یې یوه ګناه وربښي.

پایله:
د وړاندنیو موانعو او د خنډونو د بیان څخه څرګنده شوه چې د موږ په ټولنه کې ډیر ناوړي دودونه
او روا ونه شتون لری چې ځینې د هغو څخه ذکر شول چې هغه دادي :د شغار یا بدل واده ،د
میراث څخه د ښځو محرومیدل ،ښځې د مال په ډول په میراث کې وړل ،د نجونو پلورل ،ا باري
ودونه او په بدو کې د ښځو ورکول ...او داسې نور
دا دې بېلکې په ډول ذکر شوی دي نور هم داسې ډېر دودونه شتون لري چې د اسالمي رشیعت
رسه په ټکر کېدي نو هر کله چې اسللالمي رشیعت تطبیق کړو د ټولو ناخوالو او بدبختیو څخه په
په ډېر ا سانۍ خالص شو .د دې ناخوالو او ناوړه دودونو څخه د خالا کرې چارې په کندې
ډول دي:

نا ِْ
إلميَانِ  ،د حدیث شمیره.۱۲۲۴ :
ن الْ َع ْ ِد ِم َ
ب ُح ْس ُ
 -17صحیح البخاري ،با ٌ
 -18شعو اإلیامن للبی لي ،باب يف رحم الصغیر و توقیر الکبیر ،د حدیث شمیره.۶۲۴۲۲:
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۶لل اسالمي رشیعت په ټولو برخو د ژند کې تطبیلول؛ ځکه اسالمي رشیعت د انسان ټولو حاکتو
حتی د هغه د پیدایښت څخه وړاندې او د مرګ څخه ورسته ،ته شامل دی .غوره حل د ټولو
ستون و د الله پال رشیعت ده او د هغه څخه مخ اړونه سبو د هالکت او د دنیا او اخرت خرسان
دی.
 -۰ظلم کوونکو مجازات.
 - ۲د اسالمي ارزښتونو او د قوانینو په اړه د خلکو د پوهې کچه لوړول ،ترڅو د داسې ناوړه دودونو
مخنیوی ويش .
 -۵د هیواد اقتصاد پیاوړي کول.
 ۴ل ښځو ته پکار دي چې د خاوندانو اقتصادي وضعې ته په کتلو د هغو څخه خملې غوښتني
برابرې وګرځوي.
دا څو هغه موانع او خنډونو بیان وه چې د موږ ټولنه کې د رواج شللوي چې په پای کې د ښللځو
مسللللم حلوق یې له منځه وړي ،نو راځي چې دا موانع د اسلللالمي رشیعت په رڼا کې حل کړو د
الله ل الله رضا او د دارینو سعادت او خوښي کسته راوړو.
و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العا ین
وصلی الله تعالی علی خیر خلله محمد و علی آله وصحابته ا معین
شیخ یرید الله ازهري
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جايگاه و حقوق زن در متدن اسالمی
استاد سید نصیر هاشمی
الحمد لله الذي علم بالقلم عل م اإلنسان ما مل يعلم ،حمداً يليق بجالله فال حرص لنعمه
وال حدود لفضله ،والصالة والسالم عىل ارشف عباده وأكمل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد
رسول الله األعز األكرم.
اين بحث معلومات مخترصی را پیرامون جایگاه شامخ و حقوق حقه زن در رشیعت
محمدی بویژه حق تعلیمی زن در متدن اسالمی ،احتواء می کند ،و به هدف یاد آوری به
اهل علم ،تنویر اذهان عامه و ارائه تصوير حقيقی ازسيام و صورت تابناک اسالم ،به
خواهران و مادرانی كه در جستجوی حقایق علمی و تاریخی درمورد حقوق انسانی و
عدالت اجتامعی اند و به آنعده زنانی که تا هنوز ،ازحقوق و تکالیفی که رشیعت و قانون
برای شان قایل شده ،آگاهی کامل ندارند نگاشته شده است.
از آنجایی که زن نیمی از پیکر جامعه است؛ در دين ،رشيعت و نظام اسالمی جایگاه
ومقام شامخی دارد ،ميان زن و مرد در اصل و گوهرآفرينش ،انسانيت ،كرامت ،عبادت،
پاداش اعامل صالحه ،و اكرث احكام وتكاليف رشعی تفاوتی وجود ندارد.
زن اگر جايگاه خود را نشناسد و از ارزشها و حقوق اسالمی خويش آگاه نباسد ،ویا جامعه
از مواهب و نقش او درتربيه نسلها محروم باشد؛ قطعا افراد آن جامعه به انحطاط روحی
و جسمی ،وعقب ماندگی علمی و فرهنگی دچار خواهند شد.
يكی از عنايات بزرگ خداوند سبحان برای زن اينست كه آنرا هامنند مرد به صفت انسان
حرمت و كرامت بخشيد و برسائرمخلوقات برتری اعطاء فرمود ،وهر دو را درتطبيق احكام
و ادای مسئوليت و پاداش اعامل صالحه مساوی قرار داد.

| 841

ُم َع َ
ىل
حر َو َر َز ْق َناهُم ِّمنَ الطَّ ِّي َبات َوفَضَّ لْ َناه ْ
َْب َوالْ َب ْ
{ َولَ َقدْ كَ َّر ْم َنا َبني آ َد َم َو َح َملْ َناه ْ
ُم ِف ال َ ِّ
خ َل ْق َنا تَفْض ً
يال}(األرساء :)07:ما بنی آدم را گرامی داشتيم وآنها رادر خشكی و
كَثريٍ ِّم َّمنْ َ
دريا حمل كرديم ،واز انواع خوردنيها و نوشيدنی های پاكيزه روزی داديم .وما آنها را بر
بسياری از مخلوقات خود فضيلت وبرتری داديم.
مبارزه اسالم با سخت دالن جاهليت:
درنظام سعادت آفرين اسالم ،زن بعنوان موجودی زیبا ،ظریف و آرام بخش ،با نقش
دخرتی ،همرسی ،خواهری و مادری ،در مسیر تکامل جامعه در حركت است.
اسالم با سخت دالن جاهليت؛ كه والدت دخرت را عار دانسته و آنرا مصيبتی بزرگ می
پنداشتند ،مبارزه منوده است .هنگامی که به عرب جاهلی گفته میشد ،همرست دخرتی
زائیده است؛ اين مژده را مبثابه مصيبتی بزرگی تلقی منوده ؛ احساس ذلت و خواری می
كرد ،ازشدت خشم و اندوه ،رسسام و رسافگنده می گشت و در اين امر كه آيا اين لكه
ننگ را به دامان خود بپذيرد و يا اينكه به خاكش پنهان كند! آنچنان ديوانه وار در تفكر فرو
می رفت و در غم می پيچد؛ كه از قوم و قبيله خود متواری و پنهان می شد.
ِّش أَ َحدُ ُه ْم باألُنثَى
قرآنکریم از این عمل زشت جاهلی را نكوهش كرده می فرمايدَ { :وإ َذا بُ ِّ َ
ِّش به َأ ُُيْسكُهُ َع َ
ىل هُونٍ َأ ْم
ظَ َّل َو ْج ُههُ ُم ْس َودًّا َو ُه َو كَظيم-يَ َت َوا َرى منَ الْ َق ْوم من ُسوء َما ُب ِّ َ

حكُ ُمونَ }(نحل :)85-85:و هنگامی كه به یکی از آنان به
الُّتاب َأالَ َساء َما يَ ْ
يَدُ ُّسهُ ِف ُّ َ
والدت دخرت مژده داده شود ،از شدت غم رویش تیره وسیاه می گردد ،و او مصيبت زده
شده ،درونش با غم می پيچد .از بدی آنچه به او مژده داده شده از قومش رو گردان و پنهان
می شود .آیا او را با ذلت و قبول ننگ نگاهش دارد؟ یا اينكه زنده در زيرخاک پنهانش
کند؟ آيا زشت و ظاملانه نيست حكمی را كه آنها میکنند؟!
يكی از درد ناكرتين پديده های وحشيانه دوره جاهلی " وأد البنات" زنده به گور كردن
دخرتان بود كه قبيله " كنده " و برخی از قبايل عرب ،مرتكب می شدند.
در تفسري ابن كثري آمده است كه قيس بن عاصم  31 -8دخرت را قبل از اسالمش ،زنده به
گور منوده است.
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با تأسف ياد آور می شوم كه يكی از اشكال آزادی در جاهليت معارص پديده " وأد
الخفي" ،سقط جنني است كه در بسياری از كشور های متمدن (دخرتان و پرسان) را قبل از
تولد درشكم مادر می كشند.
َت}(تکویر:)5-5:و هنگامی
نب قُتل ْ
خداوند رحيم می فرمايدَ { :وإ َذا الْ َم ْوؤُو َد ُة ُسئل ْ
ي َذ ٍ
َت -بأَ ِّ
كه از دخرتان زنده به گور شده سؤال شود ،كه به كدامني گناه كشته شدند؟ .قرآن كريم با
اين اسلوب زيبا واعجاز علمی و بيانی ،مشهد تكان دهنده از مظوميت دخرتان در دوره
جاهليت و منونه ای از عدل الهی را به منايش گذاشته است ،كه مملو از دلجوئی و تسليت
برای دخرت زنده به گور شده ،وتهديد بزرگ به عقاب دردناكی برای قاتل می باشد.
داستانی از زنده بگور کردن دخُّتان بی گناه:
در این مقام داستان جانگداز زنده به گور كردن دخرتی بی گناه را بدست پدری از
سنگدالن جاهليت ،بهعنوان منونه يی ازخشونت وبی رحمی مردمان عرصجاهلیت ،در برابر
دخرتان مظلوم شان شایان ذکر می دانم:
" شخصی از اصحاب رسول اکرم (صلی الله علیه وسلّم) داستان زنده به گور کردن دخرتش
را در دوران جاهلیت به پیامرب چنین تعریف می کرد « :دخرتی داشتم ،و بعضی از عرب ها
عادت و رسم داشتند که دخرتان خودرا به قتل می رساندند من هم دخرتم را در حفره ئی
زنده به گور کردم ،من باالی او خاک می ریختم در حالی او مرا بابا جان! باباجان! می
گفت» با شنیدن این جمالت دردناک و غم انگیز ،اشک از چشامن مبارک پیامرباسالم
رسازیر شد و فرمود :این ماجرا را دوباره بیان کنید؟ آن صحابی ماجرا را دوباره بیان کرد.
پیامرب رحمت بدون اختیار آنچنان گریه کرد که محاسن مبارکشان با اشک آغشته شد»3.
َري عل ٍْم(}..انعام:)047:
َِس الَّذينَ َق َتلُواْ َأ ْو َال َده ْ
ُم َس َف ًها بغ ْ
قرآن عظیم الشأن فرمايدَ { :قدْ خ َ
مسلام زيان مند شدند آنانی كه فرزندان خود را از روی جهالت و سبک مغزی و نادانی
كشتند.
از ُم ِغرية بن شُ ْعبة(ريض الله عنه) روابت است کهرسول الله (صىل الله عليه وسلم)فرمودند:
يل َوق َ
{إنَّ اللهَ َح َّر َم َعلَ ْيك ُْم ُعق َ
َال،
نع َوهَاتَ ،وكَر َه لَك ُْم ق َ
ُوق األُ َّم َهاتَ ،و َوأْ َد الْ َب َناتَ ،و َم َ
 - 3عالمه شبنی نعامنی وسیدسلیامن ندوی ،شامیل واخالق نبوی ،ترجمه خاشی دارالنرشافغانستان ،3181 ،ط ،3ص .13
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جل جالله) حرام كرد بر شام ،نا فرمانی
السؤَالَ ،وإضَ ا َع َة ال ََْمل : }0به تحقيق الله ( ّ
َوك ْ َ
َْث َة ُّ
و بدرفتاری (عقوق) مادران و زنده به گور كردن دخرتان را بر شام حرام ساخته است .و منع
منوده ازخوددارى منودن از اداى حق ديگران و دست زدن به هر كار حرام .و به پسندیده
است برای شام ،قيل و قال ،و کرثت سؤال غیر رضوری ،و ضایع منودن و به هدر دادن
ثروت و مال را.
درين حديث تحر يم عقوق به مادران اختصاص داده شده است ،و درمواضع عقوق هردو
والد (پدر و مادر) بر اوالد (پرس و دخرت) تحريم شده است)1(.
عن أنس (ريض الله عنه) قال:سئل النبي (صىل الله عليه وسلم) عن الكبائر؛ قال( :اإل ْرشاكُ
باللهَ ،و ُع ُ
قوق الْوالدَ يْنَ ،و َق ْت ُل ال َّنفْسَ ،وشَ ها َد ُة الزور :)3.از انس(ريض الله عنه)روایت
است که گفت:از پیامرب(صىل الله عليه وسلم) در باره گناهان کبیره سؤال شد؛ فرمود :قرار
(جل جالله) ،و نافرمانیو ىباحرتامى پدر و مادر ،كشنت انسان
ّ
دادن رشيک براى الله
ىبگناه ،و شهادت دروغین و ناحق.
وضعیت بحرانی زنان در عرص حارض:
حقوق زن در عرص حارض ،ميان افراط وتفريط پاميال است گروهی می كوشند زن را در
همه اوصاف وامورمادی ومعنوی ،نقش ها مسئوليت ها ،با مرد مساوی جلوه دهند .گروهی
ديگری تفاوت های فطری وطبيعی زن را نشانه ناقص بودن آن می پندارند وگروهی هم
جزئی ترين ارزشی به حيثيت وكرامت زن قائل نبوده ونقش مؤثر او را درتعليم وتربيه اطفال
وساختار جامعه انسانی ناديده می گريند.
برخی ملتها و حكومت هايیكه خود را مدافعني حقوق برش معرفی می كنند ،خشونتیکه
مردم ،در برخی از جوامع جاهلی عليه زن ،به علت عدم آگاهی از تعاليم اسالم و پريوی از
رسوم وعنعنات ناپسنديده ،روا می دارند را ،دليل گرفته؛ به بهانه دفاع از حقوق زن،
شعارهای براق و ميانه تهی را رس داده ،وزنان را به دام آزادی و دميوكراتيک وتساوی حقوق
 -3امام بخاری (رحمه الله) ،صحیح البخاری 31،كتاب االستقراض 31 ،بامبا ينهى عن إضاعة املال  ،ح  1122و .3342
 -1روايت مخلص در «الفوائد املنتقاة ( )1/5/1وابن حبان در « صحيح اش » ( )3191وابن عدي ( )3/311از أبو هريرة
رضيالله عنه ،به سندحسن(.السلسلة الصحيحة» ( )859/3را مطالعه كنيد.
-1همین مصدر 51 ،كتاب الشهادات 34 :باب ما قيل يف شهادة الزور ،ح  1534و ()9322 ،5911
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دربند كشيده قربانی غرائز جنسی خود می منايند .ای كاش حقوق اسالمی زن را در قوانني
اسالم ،و از البالی متون اسالمی جستجو كنند ،نه از عملكرد وبرخورد منسوبني به اسالم،
آنگاه به خوبی درمی يابند كه عزت،ارزش وحقوق زن تنها در نظام ومتدن اسالمی ،نسبت
به همه ادیان ساموی دیگر و قوانین وضعی ،بيشرتازحقوق مرد است.
وضعیت زندگی زن در عرص حارض دربسیاری از كشورهاى به اصطالح پيرشفته از نگاه
مادی نسبتا بهبود يافته است؛ وىل جدا ،از ( معنويت و انسانيت) بلکه وسيله سود جوىئ
سوداگران و ابزار توليد و مرصف براى رسمايه داران شده است.
متأسفانه عده یی از از زنان بيامردل و ماده پرست در برخی از جهان اسالم ،می خواهند كه
چون كااليی ارزان در دسرتس شهوت رانان و شيطان صفتان باشند .كااليی لخت و عريان
در برابر چشمهايشان؛ تا از جامل نگاهشان لذت برند و كامجويی كنند ،يا به وسيله آنها به
مقاصد زشت و پليد شان دست يابند.
زن درفرهنگهاى مادى ،مبدل به ابزار توليد و مرصف گشته و وسيله سوء استفاده
سودجويان وشهوترانان قرار گرفته است ،زنان ارزش و شخصيت خويش را بيشرت به زرق و
برق مادى  ،دكور ،لباس ،و چگونگى ميز و مبل و ماشني و ساير اشياء و وسائل زينتی و
تجملی مى دانند و هر جا مى نشينند و بر مى خيزند،همواره اينگونه اشياء را به رخ يكديگر
مى كشند ،و در آرزوى تصاحب بهرت از آنها را داشنت حرست می برند ،واگر چيزى از اين
قبيل اشياء از دست دادند ،اندوهگني ورسا سيمه می شوند ،و آنانی كه اين نوع اشيای زينتی
ندارند در حرست آن می سوزند وبرای حصولش به زندگى ذلتبارى تن مى دهند!.
سودا گران ماده پرست ،آزادى را به گونه اى براى زن تفسري كرده اند كه او بی بندوبارى،
بی حجابی ،مود پرستی و بی اعتنائی به شوهر و خانواده را به نام آزادى پذيرفته و خويشنت
را در اختيار مرد منايان حيوامننش قرار داده است.
درجاهليت معارص حق زندگی وكرامت انساين زنان و کودکان (دخرتوپرس) به اشكال
گوناگونی پاميال است :بیشرتین قربانیان جنگ های داخلی وتجاوزات خارجی را اطفال
و زنان تشکیل می دهند .جنگجویان درنده خوی از هر نوع ظلم و شکنجه ،هتک حرمت،
كشتار بیرحامنه ،درحق شان دریغ منی کنند ،دربند کشیدن ،برده ساخنت و سپرگرفنت
درجنگ از جرائم دیگری است که در حق شان روا می دارند .و دراوضاع عادی به علت
بی رسپرستی وبی رسپناهی ،فقرو گرسنگی به انجام اعامل شاقه در بازارها مجبور ميشوند.
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درجاهليت معارص ،خشونت خانوادگی واجتامعی علیه زنان واطفال بخصوص دخرتان بی
دفاع بیداد میکند؛ مورد رضب وشتم ،آزار وشکنجه و ازدواج اجباری قرار می گیرند.
دردناکرت از همه درمنازعات و خصومتهای خانوادگی ،قومی و قبیلوی ،و درجرائم قتل و
تجاوز ،میانجیگران جاهل و خدا نا ترس ،خانواده مجرم را وادار می سازند که برای طرف
انتق ام جو ،دخرتبی گناه به عنوان (بد) بدهد .این دخرت قربانی شده حکم جاهلی متام عمر
را در خانواده دشمن به انواع ظلم و شکنجه ،رنج و عذاب سپری می مناید.
بیشرتین آمار قربانیان جنگهای داخلی و خارجی را زنان و کودکان و جوانان بی دفاع
تشکیل می دهد .توسط نیروهای درگیر جنگ ،با مرمی و توپ وتانگ ومببهای تباهکن
هدف قرار می گیرند ،دار و دارائی شان به خاک یکسان شده و اجساد شان در اثر مواد
کیمیائی وشیمیائی پارچه پارچه می شود؛ مادران وپدران شان با قلبهای پاره و جگرهای
خون آلود متام عمر را درغم و ماتم سپری می کنند.
خشونت خانوادگی ،عدم دسرتسی به تعليم وتربيه ،بيكاری فقر وگرسنگی از موارد
ديگريست كه حيات فردی ،خانوادگی واجتامعی اطفال ،نوجوانان و زنان را تحديد می
كند.
سقط جنني در رحم مادر پديده بی رحامنه ديگريست كه به مثابه قتل اوالد قبل از پيدايش
ويا زنده به گوركردن دخرتان و قتل پرسان بعد از والدت محسوب می شوند ،كه بيان ارضار
و پیامبد های آن ازحيطه اين بحث خارج است.
آدم ربائی (اختطاف) و آسیب پذیری زن:
ربایندگان و قاچاقچیان را می توان ،فساد پیشه گان مسلح نامید ،که جان ،مال وناموس مردم
تجاوز مسلحانه منوده و در روی زمین فساد می کنند .و زندگی افراد خانواده و جامعه را به
خطر مواجه میسازند ،عالوتاً نظام اداری ،امنی ،اقتصادی ،اجتامعی ،ونظامی کشور را مختل
ساخته ،دهشت ،وحشت ،وبی اعتامدی را در میان اقشارگوناگون جامعه ایجاد می منایند.
دركشورهای جنگ زده ونا امن چون افغانستان ،زنان و کودکان ،آسیب پذیر ترین اقشار
جامعه اند ظاملان فساد پيشه مردان ،زنان و کودکان را به اغراض ذیل اختطاف می منایند:
 -3فروش اعضای رئيسه (قلب ،گرده  ،چشم  )..آنها برای مراکز سیاه صحی ،توسط داکرتمنا
های تجارات پیشه غرض زراعت اعضاء در وجود به مریضان ثرومتند.
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 –1ربایندگان مبالغ هنگفت درمقابل آزادی شخص اختطاف شده ازخانواده اش
درخواستمی منایند؛ و درصورت عدم پرداخت آنرا به قتل میرسانده ،جسدش را به دور
انداخته،به خانواده اش خرب می دهند.
 -1استخدام رباینده شد گان در قاچاق ،ترویج ،خرید وفروش مواد مخدر ،وهمچنیناستفاده
آنها درگدائی(تسول).
 -3استفاده نا جائز جنسی ازدواج های نا مرشوع ،و فروش آنان به تجاران جنس(دیوسان)
و شهوترانان حیوان صفت ،واستخدام آنها در مراکز فحشاء (البغاء).
 -5استخدام رباینده شده اعم از زن ومرد ،غرض ایجاد بی امنی و تشنج و دهشت افگنی
درجامعه  ،و لطمه زدن به کیان سیاسی اداری و امنیی دولتها.
 -9استخدام آنها در تجارت نامرشوع جنسی و فروش تصاویر جنسی از طریق انرتنیت که در
اصطالح امروزی (پرونوگرافی) یاد میشود .
پورنوگرافی ( تجارت تصاويرجنسی) پدیده غیراخالقی دیگری در زیرچرت نظام نوین
جهانی است؛ که اطفال ونوجوانان (دخرتان وپرسان) در معرض بین املللی انرتنت به منایش
می گذارد.
رشكت هاى توليدى فلم هاى مبتذل ،هزارن هرنمند وفلم بردار ،اعم از زن ومرد را جهت
انتاج فلم هاى سكس استخدام می منایند ،و رسانه های جمعی ( صوتی و تصویری) برای
ترويج واعالن اموال تجارتی؛ دخرتان و زنان خوبصورت ،درمقابل پرداخت مبلغی ناچیز ،به
صورت نيمه عريان مورد استفاده نا مرشوع ،قرار می دهند.
استاد محمد قطب اوضاع کنونی جاهلیت معارص راچنین ارزیابی منوده اند :امروزجهان
ب رشیت در فاحشه خانه بزرگی زندگی می کند؛ نظری به وسایل ارتباط جمعی ،فلمها
ومنایش لباسهای زنانه ،مسابقه زیبایی شان ،رقصهای شان ،میکده ها ،وبارها ونرشات آنها،
نظر به عشق جنون آمیزشان به بدنهایربهنه وبه انگیزه های شهوترانی ،وسوسه های بیامری
گوناگون درادب وهرن و وسائل تبلیغات ،درپهلوی این نظام سود خواری وآنچه در ورای
آن ازعالقه جنون آمیزشان با اندوخنت پول نهفته ،و وسایل دون منشانه که برای گرد آوردن
مال وبهره ازآن به کار برده می شود،کوشش هایی که دراین راه صورت می گیرد حیله هایی
که لباس قانون را پوشیده است  ..برشیت انسانیت خود را میخورد وآدمیت خود را ازبین
م یربد که با تشنه کامی ازعقب حیوانات وبه انگیزه های حیوانی به راه می افتد تا به جهان
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نازل حیوانات فرو افتد درحالیکه حیوان ازاین انسانها پاک تر،رشیف تروپا کیزه تراست؛
زیرا حیوانات به رسشت استوار وانعطا ف نا پذیرخود به راه خویش روان اند؛ این رسشت
اوعفونت زا منی شود .این رسشت در انسان زمانی عفونت زا می شود که غرایز شهوانی
پیروی کند ،چون از ریشه عقیده ونظام آن منحرف گردید رسشت سلیمش ،عفونت زا می
گردد..
کسانی که درآغاز بعثت ناجی برشیت می زیستند  -مردمی بودند از فیض سواد بی بهره،
و به جهالت برس میربدند،هم از نظر نوشنت وخواندن بی سواد بودند و هم از نظر عقل
و دانش؛ چون رسالت پیامربعالیقدر اسالم به رس رسید ،ایشان را به حیث استاد و دانشمند
جهان برشیت ارتقا داد ،وصاحب روش عقیدتی،فکری ،اجتامعی و تشکیالتی ساخت ،تا
جایی که آنها به نوبه خویش عامل برشیت را در هامن عرصاز جاهلیت آن نجات دادند.
چیزی که در دوره معارص نیز به اذن خدا انتظار آن برده می شود ،تا یکبار دیگر برشیت را
از این جاهلیت جدید نجات دهد.3.
امروز دشمنان انسانيت از آنچه كه زن مسلامن در پرتو دين اسالم از كرامت ،عزت
و مصؤونيت بدست آورده است ،به شدت عصبانی هستند؛ آنان می خواهند كه زن فقط
ابزار تخريب دستشان باشد؛ و او را دامی بسازند كه به وسيله آن بتوانند افراد سست اميان
و شهوت پرستان آلوده دامن را از جاده صواب منحرف سازند و به سمت بديها و زشتی ها
سوق دهند ،البته پس از آنکه غرايز جنسی آتشني خود را از آنان سرياب ساخته اند.
وب َعلَ ْيك ُْم َو ُيريدُ الَّذينَ َي َّتب ُعونَ الشَّ َه َوات
خداوند متعال فرموده استَ {:واللهُ ُيريدُ َأن َي ُت َ
ِّف َعنك ُْم َوخُل َق اإل َنسانُ ضَ عيفًا} (النساء :)12:و الله
يَمُ .يريدُ اللهُ أَن ُي َ
خف َ
أَن متَ يلُواْ َم ْي ًال َعظ ً
جل جالله) مىخواهد تا بر شام ببخشايد و كساىن كه از (خواستههاى نفساىن)
( ّ
وغرایزشهوانی پريوى مىكنند مىخواهند شام دستخوش انحراىف بزرگ شويد .خداوند
توانا مىخواهد تا بارتان را سبک گرداند و (مىداند كه) انسان ناتوان آفريده شده است.
جل جالله) انسان را برای عبادت و انجام اعامل صالحه آفریده،و با ارسال پیامربان
الل ه ( ّ
و کتب آسامنی آنرا شایسته عنایت و هدایت دانسته  ،و بر وی امتام حجت منوده است؛ تا
عذری برای او باقی مناند ،سپس او را مورد محاسبه عادالنه قرار می دهد.
 -3سيد قطب،فی ظالل القرآن،ترجمه سلجوقی « درسایه های قرآن » ،طـ ،3ص .134 -111
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از ديدگاه اسالم و قرآن زن و مرد ،دو انسان اند كه در اصل و گوهر آفرينش ،و در كرامت
و ارزش های انسانی تفاوتی ندارند ،و همچنني دراداره جامعه ،مسوليت های مشرتكی را به
عهده دارند.

صفات مشُّتک ،تساوی و تفاوت حقوق میان زن و مرد
اسالم زن را بعنوان مسئله مهم زندگی و متمم حیات انسانی در مسائل اجتامعی ،اخالقی
و قانونی خود جا داده و او را به عنوان عضو موثر جامعه دانسته است .هرکس متناسب با
رشایط خلقت (صفات ،اهداف و مسئوليتهاِی) خود ،از خزانه بی پایان الهی بهره ای دارد
که باید از فض ل و احسان خداوند آنرا جستجو کند و متنای بی جا نیز نداشته باشد ،و مرد
و زن هر کدام وظایف محوله را از نظر فردی و اجتامعی بدون امتياز طلبی ایفاء منایند)3(.
س ال َّذكَ ُر كَاألُنثَى (}...آل عمران :)33:و پرس چون دخرت
خداوند متعال مي فرمايدَ {:ولَ ْي َ
نيست.
ومی فرمایدَ }:والَ تَ َت َم َّن ْواْ َما فَضَّ َل اللهُ به َب ْعضَ ك ُْم َع َ
ىل َب ْع ٍ
ض لِّل ِّر َجال نَصيب ِّم ََّم اكْ َت َس ُبواْ
َش ٍء
َولل ِّن َساء نَصيب ِّم ََّم اكْ َت َس ْ َ
ْب َو ْ
اسأَلُواْ اللهَ من فَضْ له إنَّ اللهَ كَانَ بك ُِّل َ ْ
يَم}(النساء :)33:برتری هايی كه خداوند برای بعضی از شام بر بعضی ديگر قرار داده،
َعل ً
آرزو نكنيد ،مردان را نصيبی است از آنچه به دست می آورند ، ،و زنان را نيز نصيبی است
از آنچه به دست می آورند ( ،ونبايد حقوق هيچ يک پاميال گردد) و از فضل ( ورحمت
و بركت) خدا ( ،برای رفع تنگناها) طلب كنيد! و خداوند بر هر چيز دانا است.
شأن نزول  :در تفاسري « روح املعاين و يف ظالل القرآن و تفسیر املنار» با تفاوت
مخترصی درعبارات آمده است :جمعی از مردان مسلامن هنگامی كه آيه ارث نازل شد،
سهم مردان را دو برابر ذكر كرد؛ گفتند :ای كاش اجر و پاداش معنوی ما نسبت به آنها
(زنان) نيز چنني بود! و جمعی از زنان گفتند :ای كاش مجازات و كيفر های ما نیز نصف
مجازات مردان بود ،هامنطور كه سهم ارث ما نيمی از ارث آنها است! ()3
 -3ليالشيدا،مقام ومنزلت زن در قرآن ،ميزان 3189هـش ،برگرفته شده از كتابخانه عقيده ،حوت 3113هـش.

 -1تفسري منونه ،مكارم شريازي و جمعي از نويسندگان ،دارالكتب اإلسالميه3184 ،هـ ش ،ط ،13ج،1
ص.341
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(جل جالله) در نظام آفرينش و در تحقق
تساوی و تفاوت ميان زن و مرد از طرف الله ّ
اهداف آن ،زيبا وعادالنه است وهيچ كدام دليلی بربهرت بودن وبرتر بودن یکی باالی
دیگری منی باشد اگر اين چنني نبود؛ زن بودن و مرد بودن مفهومی منی داشت.
در حقيقت اين تفاوتهای طبيعی و حقوقی ميان مرد و زن به جا و پسنديده بوده ،و به مثابه
تفاوت ميان دو عضو اساسی در يک پيكرمی باشد؛ كه برای حفظ نظام زندگی ،ومؤثريت
نقش ها ،و تقسيم مسئوليتها ،طبق عدالت و قانون الهي صورت گرفته است ،و درآن
مصلحت هردو جنس (مرد و زن) مراعات شده است .وآنچه بيجا و ناپسنديده است افراط و
تفريط در قضاوت و داوری ها است كه به دلیل خشونت تعدادی از مردم ،در برابر زنان ،به
علت جهالت ،انحرافات فکری و عدم آگاهی از جایگاه و حقوق آنها دررشیعت اسالمی،
صورت می گیرد .و عده ای هم از روی عناد و دشمنی ،رسم و رواج وعملکرد بیرحامنه
مردان را در برخی از جوامع عقب افتاده ،به دین مبین اسالم منسوب می منایند.
درين مبحث به برخی از صفات مشرتک ميان زن و مرد از حيث خلقت ،كرامت انسانی،
عبادت ،پاداش اعامل ،و معيار و مالک برتری درنزد خداوند ،و صفات متفاوت ،از حيث
حقوق ،واجبات ،نقشها ومسؤوليت ها ،اشاره شده است:

 وحدت در اصل و گوهر آفرينش:
آغازآفرينش (مرد و زن) به عنوان انسان ،اصال از خاک و نفس واحد بود كه به شكلمذكر
(مرد) و مؤنث (زن) تبارز كرده اند .زن از نگاه جسمى و روحى از هامن گوهرى آفريده
شده؛ كه مرد از آن آفريده شده است؛ با اين وحدت در اصل و گوهر و دوگانگى وجودى،
جداىئ زن و مرد ناممكن و خارج از تصور است..
ْس َواحدَ ٍة ثُ َّم َج َع َل م ْن َها َز ْو َج َها}(الزمر :)3:خداى
خ َل َقكُم ِّمن نَّف ٍ
قرآن مجيد می فرمايدَ {:
متعال شام را از يک نفس و جنس آفريد و سپس از هامن جنس و نفس واحده ،جفت او
را مقرر كرد.
اب ثُ َّم من نُّ ْ
ط َف ٍة ُث َّم َج َعلَك ُْم َأ ْز َوا ًجا}(فاطر:)00:و خدا
و مي فرمايدَ {:واللَّهُ َ
خ َل َقكُم ِّمن تُ َر ٍ
شام را از خاک و سپس از نطفه آفريد وپس از آن شام را جفت جفت قرار داد.
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ي ُُيْ َنى ،ثُ َّم كَانَ َعلَ َق ًة
و می فرمايد {:أَ َي ْ
ح َس ُ
ب ْاإل َنسانُ أَن ُي ْ َ
ُّتكَ ُسدً ى ،أَل َْم َيكُ نُطْف ًَة ِّمن َّمن ٍّ
ْي ال َّذكَ َر َو ْاألُنثَى}(القیامه:)35-33:آيا انسان چنينمى
َف َ
خل ََق ف ََس َّوىَ ،ف َ
ج َع َل م ْنهُ ال َّز ْو َج ْ
پندارد كه همچنان بدونكيفر و پاداشبه حال خود رهامى شود؟ آيا او در آغاز ،قطره اى از
منی نبود؟ سپس خون بسته اى شد و بعد از آن ( ،بهاين زيباىئ ) آفريده و آراسته گرديد؟
آنگاه از او ،زوج نر و ماده قرارداد.
خ َل َقكُم ِّمن نَّف ٍ
قرآن عظيم الشأن می فرمايدُ {:ه َو الَّذي َ
ْس َواحدَ ٍة َو َج َع َل م ْن َها َز ْو َج َها ل َي ْسكُنَ
إلَ ْي َها}(األعراف:)055:او است خداىئ كهشام را از يک جنس ونفس واحدی آفريد و از
هامن جنس ،براى او جفتش را پديد آورد؛ تا به آن آرام گريد و در آرامش زندگی كند.
ارزش اين ارتباط ،مثره اين ازدواج ،و لذت رزق حالل را تنها زنان مؤمنه ومردان مؤمن
وشكر گذار می دانند .خداوند سبحان می فرمايدَ {:واللهُ َج َع َل لَكُم ِّمنْ َأنفُسك ُْم َأ ْز َوا ًجا
ْي َو َح َفدَ ًة َو َر َز َقكُم ِّمنَ الطَّ ِّي َبات َأفَبالْ َباطل يُؤْم ُنونَ َوبن ْع َمت
َو َج َع َل َلكُم ِّمنْ َأ ْز َواجكُم بَن َ
الله ه ُْم يَ ْك ُف ُرونَ }(النحل:)03:وخداوند برای شام از جنس خود تان همرسانی قرار داد
وبرايی شام از همرسانتان ،فرزندان و نوه ها قرار داد ،و از چيزهای پاكيزه (طيبات) به شام
روزی داد؛  -با وجود اينهمه -آيا به باطل اميان می آورند ،و از نعمت خداوند انكار می
كنند؟.

 کرامت انسانی و برتری بر سایر مخلوقات:
يكی از عنايات بزرگ خداوند سبحان برای زن اينست كه آنرا هامنند مرد به صفت انسان
حرمت و كرامت بخشيد و برسائرمخلوقات برتری عطاء فرمود است .چنانچه می فرماید:
حر َو َر َز ْق َناهُم ِّمنَ ال َّ
ُم َع َ
ىل
ط ِّي َبات َوفَضَّ ْل َناه ْ
َْب َوا ْل َب ْ
{ َو َل َقدْ كَ َّر ْم َنا بَني آ َد َم َو َح َم ْل َناه ْ
ُم ِف ال َ ِّ
خ َل ْق َنا تَفْض ً
كَث ٍ
يال(}.األرساء :)07:به راستى ما بنی آدم را گرامی داشتيم وآنان را در
ري ِّم َّمنْ َ
خشكی و دريا برنشانديم ،واز انواع خوردنيها و نوشيدنی های پاكيزه روزی داديم .وآنها را
بر بسياری ازآفريدههاى خود فضيلت و برتری آشكار داديم.

 برتری و حقوق مادر نسبت به پدر:
قرآن عظيم الشأن نيكو كاری و احسان را به پدر و مادر بعد از عبادت خداوند يكتا و بی
همتا قرار داده و آنرا بر پرس و دخرت فرض ،عقوق پدر و مادر را حرام گردانيده است .و يا
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اسلوب معجز ،اوالد ها را دستور داده است كه درمقابل آنها حتی به اندازه (أف) هم نگويند
كه مبادا سبب رنجش يكی از آنها شود .خصوصا در وقت پريی وناتوانی شان با شريين
ََض
زبانی ،و فروتنی با آنها برخورد كرده و در حق شان دعاء منايند .چنانچه می فرمايدَ {:وق َ
َُم فَال
َُم أَ ْو كاله َ
َب أَ َحدُ ه َ
َربُّكَ َأال تَ ْع ُبدُ وا إال إيَّا ُه َوبالْ َوالدَ يْن إ ْح َسانًا إ َّما يَ ْبلُغَنَّ ع ْندَكَ الْك َ َ
اح الذ ِّل منَ ال َّر ْح َمة َو ُق ْل
َُم َوق ُْل لَ ُه ََم َق ْوال كَرُيًا َواخْف ْ
تَق ُْل لَ ُه ََم أُ ٍّ
ض لَ ُه ََم َج َن َ
ف َوال تَ ْن َه ْره َ
ب ا ْر َح ْم ُه ََم ك َََم َربَّ َياِن َصغريًا}(األرساء :)34-33:و پروردگار تو مقرر كرد كه جز او را
َر ِّ
مپرستيد و به پدر و مادر [خود] احسان كنيد اگر يىك از آن دو يا هر دو در كنار تو به
سالخوردگى رسيدند به آنها (حتى) اوف مگو و به آنان پرخاش مكن و با آنها سخنى
شايسته بگوى .و از رس مهرباىن بال فروتنى بر آنان بگسرت و بگو پروردگارا آن دو را رحمت
كن چنانكه مرا در خردى پرورانیدند..
اسلوب قُرآن كريم در بيان فضيلت و برتری مادر نسبت به پدر ،اينست كه اوال انسان را به
احسان و نيكو كاری با پدر مادرتوصيه می كند ،سپس مادر را با ذكر مكرر اختصاص می
دهد ،چنانچه می فرمايدَ { :و َو َّص ْي َنا ْاإل َنسانَ ب َوالدَ يْه َح َملَتْهُ أُ ُّمهُ َو ْه ًنا َع َ
ىل َوهْنٍ َوف َصالُهُ ِف
ِل الْ َمصريُ}(لقَمن :)04:وما به به انسان در باره پدر
َعا َم ْ
ْي أَن اشْ كُ ْر ِل َول َوالدَ يْكَ إ َ َّ
ومادرش سفارش كرديم؛ مادرش او را – به هنگام حاملگی -با شدت زحمت باالی زحمت -
بطور روز افزون -حمل كرد ،و دوران شريخوارگی او در دو سال پايان می يابد .و به او
توصيه كرديم كه شكر برای من و برای مادرت بجا آور ،باز گشت همه به سوی من است.
و می فرمايدَ {:و َو َّص ْي َنا ْاإل َنسانَ ب َوالدَ يْه إ ْح َسانًا َح َملَتْهُ أُ ُّمهُ كُ ْرهًا َو َوضَ َعتْهُ كُ ْرهًا َو َح ْملُهُ َوف َصالُهُ
ثَ َالثُونَ شَ ْه ًر}(االحقاف :)08:ما به انسان توصيه كرديم كه به پدر و مادرش نيكی كند،
مادرش اورا با ناراحتی حمل می كند ،و با ناراحتی بر زمني می گذارد .و دوران حمل و از
شري باز گرفتنش سی ماه است.
از رسول اكرم (صلی الله علیه وسلم) ثابت شده است كه ايشان همواره اصحاب و پريوانش
را  ،به خوش رفتاری و نيک كرداری با زنان توص َّية و تأكيد می كردندْ «:استَ ْو ُصوا بِالنِّ َسا ِء
جة الوداع) برای ده ها
َريا » ()3واين نصيحت را در خطبه رسنوشت ساز تاريخی اش (ح َّ
خ ًْ
هزار امتش تكرار فرمودند:
 -3رواه البخاري عن أيب هريرة :كتاب النكاح ،باب الوصية بالنساء (.)3814امام مسلم :كتاب الرضاع،باب الوصيةبالنساء ()3398
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اسالم در اولني گام حيات زن را تأمني كرد ،عزت و كرامت انسانی اش را احياء منود.
جايگاه و حقوق وی را  -به اعتبار مادر -به درجه ای ارتقاء بخشيد كه جنت را زير پا و در
گرو مادران قرار داد ،وآنرا در هم صحبتی ونيكويی فرزند ،سه مرتبه مستحق تر از پدران
معرفی منود.
رسول الله صىل الله
از أبو ُهريرة ريض الله عنه روايت است كه گفت(:جاء َر َجل إىل ُ
ح ْسن َصحابَتي؟) قال (:أُ ُّمكْ  .قال :ثُم َمن؟ قال:
عليه وسلم فقالَ ( :منْ أَ َح ُّق الناس ب ُ
أمك .قال ثم من؟ قال :أمك .قال ثم من؟ قال :أبوك)0.
در حدبث ديگری آمده است كه مردی مادر پري وناتوان خود را بر دوش گرفته طواف
ميداد ،درين هنگام خدمت پيامرب (صلی الله علیه وسلم) رسيد عرض كرد :هل اديت
حقها؟  :آيا حق مادرم را اداء كرده ام؟ پيامرب در جواب فرمود ( :ال و ال بزفرة واحدة )  :نه
حتی به اندازه يک نفس كشيدن را هم جربان نكردی ".بقول فقهاء :حق يک كش شري را
هم از پستان مادر اداء نكردی)1( ..
ول اللَّه َص َّ
ت َر ُس َ
ىل
السلَ ِم ِّي ريض الله عنه قَال َ « :أَتَيْ ُ
روی ابن ماجه َع ْن ُم َعا ِويَ َة بْنِ َجا ِه َم َة ُّ
ول اللَّه إ ِّ
ْت  :يَا َر ُس َ
ْت الْج َها َد َم َعكَ َأبْ َتغي ب َذلكَ َو ْجهَ اللَّه
ت َأ َرد ُ
ِن كُ ْن ُ
اللَّهُ َع َل ْيه َو َسل ََّم َف ُقل ُ
ْت  :نَ َع ْم  .ق َ
َوالدَّ ا َر اآلخ َر َة  :ق َ
حكَ َأ َح َّية ُأ ُّمكَ ؟) ُقل ُ
ََبهَا)  .ثُ َّم َأتَ ْيتُهُ
َالَ (:و ْي َ
َال ( :ا ْرج ْع ف َ َّ
ول اللَّه  ،إ ِّ
ْت َ :يا َر ُس َ
ت أَ َرد ُ
ِن كُ ْن ُ
جانب اآلخَر َف ُقل ُ
ْت الْج َها َد َم َعكَ أَ ْب َتغي ب َذلكَ َو ْجهَ
منْ الْ َ
ول اللَّه  .ق َ
ْت  :نَ َع ْم َيا َر ُس َ
اللَّه َوالدَّ ا َر اآلخ َر َة  ،ق َ
َال :
حكَ ! أَ َح َّية أُ ُّمكَ ؟) ُقل ُ
َال َ ( :و ْي َ
ول اللَّه  ،إ ِّ
ْت  :يَا َر ُس َ
ْت الْج َها َد
ت َأ َرد ُ
ِن كُ ْن ُ
ََبهَا ).ثُ َّم أَتَ ْيتُهُ منْ أَ َمامه َف ُقل ُ
(فَا ْرج ْع إلَ ْي َها ف َ َّ
َم َعكَ َأبْ َتغي ب َذلكَ َو ْجهَ اللَّه َوالدَّ ا َر اآلخ َر َة  ،ق َ
ْت  :نَ َع ْم يَا
َال َ ( :ويْ َحكَ ! َأ َح َّية أُ ُّمكَ ؟) ُقل ُ

ول اللَّه  .ق َ
َر ُس َ
ج َّن ُة ) وعند النسايئ بلفظ ( :فَالْ َز ْم َها فَإنَّ
حكَ ا ْل َز ْم ر ْجلَ َها َفث ََّم الْ َ
َال َ ( :ويْ َ
3
ت ر ْجلَ ْي َها :) .ابن ماجه ازمعاویه بن جاهمه سلمی (رضی الله عنه) روايت منوده
ح َ
ج َّن َة تَ ْ
الْ َ
است كه گفت :نزد پيامرب خدا (صلی الله علیه وسلم) آمده گفتم :يا رسول الله من می
-3امام بخاری ،صحیح البخاری ،ح ( ) 5123و امام مسلم ،صحیح مسلم ،ابه روایت مغرية بن شعبة ريض الله عنه.
حديث صحيح
 -1يف ظالل القرآن ،سيد قطب ،ج ،2ص.335
 - 1سنن ابن ماجه ( )1283و سنن نسايئ ( )1343تصحيح شيخ األلباين– .آگاهي بيشرت " ،املرأة املسلمة بني اجتهادات
الفقهاء ومامرسات املسلمني " ص  318 -311و رسالة " األحكام التي تخالف فيها املرأة الرجل" ،أستاذ سعد الحريب ".
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خواستم همراه شام جهاد منايم ،ب ه اين كار رضای خداوند(جل جالله) وسعادت آخرت را
ميخواهم .فرمود( :ويحك) آيا مادرت زنده است .گفتم :بلی .پيامرب فرمود :برگرد به او
نيكوئی كن .سپس از جهت ديگری نزديكش آمده گفتم :يارسول الله! همرايت می
خواستم به جهاد بروم و به آن رضامندی خداوند وسعادت آخرت را نصيب شوم .فرمود:
ويحك! ويحك آيا مادرت زنده است .گفتم :بلی .پيامرب فرمود :برگرد به او نيكوئی كن.
سپس ازپيش رويش آمده گفتم : :يارسول الله! همرايت می خواستم به جهاد بروم وبه آن
رضامندی خداوند وسعادت آخرت را نصيب شوم .فرمود :ويحك! ويحك آيا مادرت زنده
است .گفتم  :بلی .پيامرب فرمود :برگرد درپايش مالزمت كن كه جنت را كاميی كنی .ودر نزد
نسائی به لفظ «پس مادرت را مالزمت كن زيرا جنت زير پای اوست.

 موددت ورحمت ميان همِسان:
آفرينش جفتها (همرسان) برای آرامش و برقراری دوستی ،مودت و رحمت در ميان آنها از
خل ََق
آيات و نشانه های خداوند سبحان است .قرآن عظيم الشأن می فرمايدَ {:ومنْ آيَاته أَنْ َ

َلكُم ِّمنْ أَنفُسك ُْم َأ ْز َوا ًجا لِّ َت ْسكُ ُنوا إلَ ْي َها َو َج َع َل بَ ْي َنكُم َّم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة إنَّ ِف َذلكَ َآليَ ٍ
ات لِّ َق ْو ٍم
يَ َت َفكَّ ُرونَ }(الروم :)30:و ازآيتها ونشانه هاى وی ،اين است كه از نفسهای خودتان برای
شام ،جفت ها (همرسانی ) آفريد؛ تا به آنها آرام بگرييد .و ميان شام مودت و رحمت بر
قرار كرد ،به تأكيد دراين امر ،آيتها و نشانه هاىئ براى قومی است كه می انديشند.
امام ترمذی (رحمه الله) از عايشه صديقه (رضی الله عنها) روايت می كند كه گفت :رسول
صىل الله عليه وسلَّم) می فرمايد ( :النّساء شقائق ال ّرجال) :زنان پاره های همنوع مردان
اكرم ( َّ
ن}
اند( .)3ازديدگاه اسالم زنان و مردان لباس همديگر اند{.هُنَّ ل َباس لَّك ُْم َو َأن ُت ْم ل َباس لَّ ُه َّ
(البقره :)050:آنان (زنان( لباس ،پوشش ،زينت و مايه عفاف و پاىك شام و شام مايه عفاف
و پاىك و لباس و پوشش آنان هستند .قرآن مجيدچگونه با اين تشبيه زيبا ،گوارا و دلنشني،
ارتباط و همبستگى زن و مرد را مانند ارتباط لباس با وجود ،و پيوند و ارتباط تار و پود در
بافت قطعه ای از پارچه (لباس) بيان داشتهاست .طوريكه منی توان هيچكدام از نخها،تارها
 -3أخرجهأحمد ( )159/9ش ( ،)19118وأبوداود يف الطهارة ( )119من حديث عائشة ،والرتمذي ،أبواب الطهارة ،باب
ححه األلباين يف الصحيحة ( ،)1891و انظر :صحيح
"ما جاء فیمن يستيقظ فريى بل ً
ال ) .(331وأبو يعىل ( )3913وص َّ
الجامع (.318
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و پودها را در تشكيل پارچه و لباس ،جدا ازهم تصوركرد؛ هامنگونه زن و مرد را نيز منی
توان در تشكيل يک واحد انساىن و (نفس واحدة) جدا از هم تصور كرد.
پیامَب گرامی اسالم زنان پاره های همنوع مردان معرفی منوده اند :امام ترمذی (رحمه
(صىل الله عليه
َّ
الله) از عايشه صديقه (رضی الله عنها) روايت می كند كه گفت :رسول اكرم
وسلَّم) می فرمايد (:النساء شقائق الرجال :)0( .زنان با مردان همسان و نیمه وجود آنان
هستند.

 عدم تبعيض در منشأ پيدايش و معيار برتری:
خداوند متعال زن و مرد را به طورتساوی منشأ پيدايش وتوالد وتكاثري وبقای نسل انسان قرار
داده است ،ومعيارارزش ،كرامت و بزرگوارى ،براى انسانها اعم از(زن و مرد) به طور يكسان،
اميان و تقوا را معرىف كرده است ،و براى زنان يک سلسله ارزشها و شايستگى ها را مشخص
اس إنَّا
ساخته است كه با اميان وتقوا رابطه تنگاتنگدارند .چنانچه اعالم مى دارد{:يَا أَيُّ َها النَّ ُ

خلَ ْق َناكُم ِّمن َذكَ ٍر َوأُنثَى َو َج َعلْ َناك ُْم شُ ُعو ًبا َو َق َبائ َل ل َت َعا َرفُوا إنَّ أَ ْك َر َمك ُْم عندَ اللَّه أَتْقَاك ُْم إنَّ
َ
اللَّهَ َعليم خَبري}(الحجرات :)31:ای مردم هامنا ما شام را از مرد وزنی آفريديم وشام را
شاخه ها وتريه ها (ملت ها) و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید  -اینها مالک امتیاز
نیست -گرامی ترین شام نزد خداوند (جل جالله) با تقوا ترین شام است به تحقیق خداوند
(جل جالله) دانا و آگاه است.
درين آيه منظور از آفرینش مردم از یک مرد و زن هامنا باز گشت نسب انسانها به (آدم)
و (حواء) است ..قرآن مجید بعد از آنکه بر بزرگ ترین مایه مباهات و مفاخر عرص جاهلی،
(نسب و قبیله) خط بطالن می كشد ،به رساغ معیار واقعی ارزش ها رفته{إنَّ أَكْ َر َمكُ ْم عندَ اللَّه
أَتْقَاك ُْم} (الحجرات :)31:گرامی ترین شام نزد خداوند با تقوا ترین شام است.
به اين ترتيب مالک شايستگى و تقرب به خداوند سبحان را ،براى زن و مرد از هر قوم
و قبيله ای كه باشند ،فقط اميان و تقواقرار داده است.

-3أخرجه أحمد ( )159/9ش ( ،)19118وأبوداود فی الطهارة ( )119من حديث عائشة ،والرتمذی ،أبواب الطهارة ،باب
ححه األلبانی فی الصحيحة ( ،)1891و انظر :صحيح
"ما جاء فيمن يستيقظ فريى بلال ) .(331وأبو يعىل ( )3913وص َّ
الجامع (.318
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خل ََق م ْن َها َز ْو َج َها
خ َل َقكُم ِّمن نَّف ٍ
ْس َواحدَ ٍة َو َ
اس اتَّقُواْ َر َّبك ُُم الَّذي َ
ومی فرمايدَ {:يا أَ ُّي َها ال َّن ُ
َو َب َّ
ريا َون َساء َواتَّقُواْ اللهَ الَّذي ت ََساءلُونَ به َواألَ ْر َحا َم إنَّ اللهَ كَانَ َع َل ْيك ُْم
ث م ْن ُه ََم ر َج ًاال كَث ً
َرقي ًبا}(النساء:)0:ای مردم برتسيد (پروا کنید) از خداوندی که شام را از نفس و ریشه واحد
آفرید ،و از هامن نفس همرسش را آفرید و از آن دو ،مردان و زنان فراوانی را پراگنده كرد،
و پروا کنید از خداوندی که به (نام) او همدیگر را سوگند می دهید و پروا کنید از
خویشاوندان ،بدرستی که خداوند بر شام ناظر و رقیب است.
در آيات فوق ،زن ومرد به طورتساوی به عنوان منشأ پيدايش وتكثرينسل انسان ،و دو ركن
مهم اجتامع معرفی شده اند ،و رعايت تقوا را به عنوان مالک و معيار برتری هريک از زن
ومرد قرار داده شده است.

 صفات مشُّتک در ایَمنداری ،اخالق و عبادات:
قران كريم زنان ومردان با اميان و صالح ،پاكدامن و نيكوكار ،راستگو و الگو را بطور
ْي
مساوی مورد ستايش و شايسته پاداش خداوند قرار داده می فرمايد{ :إنَّ الْ ُم ْسلم َ
الصابرينَ
الصادق َ
ْي َوالْ ُمؤْم َنات َوالْقَانت َ
َوالْ ُم ْسل ََمت َوالْ ُمؤْمن َ
الصادقَات َو َّ
ْي َو َّ
ْي َوا ْلقَان َتات َو َّ
الصاِئَات
الصاِئ َ
ْي َوالْخَاش َعات َوالْ ُم َت َصدِّ ق َ
الصاب َرات َوالْخَاشع َ
ْي َو َّ
ْي َوالْ ُم َت َصدِّ قَات َو َّ
َو َّ
حاف َ
ظات َوال َّذاكرينَ ال َّلهَ كَثريًا َوال َّذاك َرات َأعَدَّ ال َّلهُ َل ُهم َّمغْف َر ًة
حافظ َ
ْي ُف ُرو َج ُه ْم َوا ْل َ
َوا ْل َ
يَم(}.األحزاب :)15:درحقيقت مردان و زنان مسلامن ،مردان و زنان مؤمن ،مردان
َوأَ ْج ًرا َعظ ً
و زنان صادق و راستگو ،مران و زنان صابر و شكيبا ،مردان و زنان فروتن و خدا ترس ،مردان
و زنانی كه صدقه دهنده و دستگري هستند ،مردان زنان روزه دار و آن مردان و زناىن كه
رشمگاه خويش را -از برهنگی ،زشتى و آلودگى  -نگه مى دارند .و آن مردان و زناىن كه
همواره به ذكر خدا هستند؛ خداى متعال براى آنان مغفرت و پاداىش بزرگی را آماده كرده
است.
يعنی :دراين صفات كه راههاى تقرب و رضامندی خداوند متعال وپاداش آخرت نهفته
است ،زن و مرد يكسان مى باشند.
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ارج گذاری قرآن عظيم الشأن به زنان الگو و شايسته
قرآن كريم هامنگونه كه بعضی از مردان با اميان ،پارسا ،شايسته و نيكوكار مورد توصيف
و تقدير قرار داده است ،بعضی از بانوان شابشته تاريخ را نيز به عنوان الگو برگزيده
و مستحق ستايش دانسته معرفی منوده است.
قرآن عظيم الشآن دراميان داري وشايستگی  ،پاكدامن و پرهيزگاری آسيه همرس فرعون
و حرضت مريم (علیه السالم ) را بعنوان الگو مثل زده است.
ب اللَّهُ َمث ًَال لِّ لَّذينَ آ َم ُنوا ا ْم َر َأ َة ف ْر َع ْونَ إ ْذ
رض َ
و در باره آسيه همرس فرعون می فرمايدَ { :و َ َ
جني منَ ا ْل َق ْوم
قَال ْ
جني من ف ْر َع ْونَ َو َع َمله َونَ ِّ
ج َّنة َونَ ِّ
ب ا ْبن ِل عندَكَ َب ْي ًتا ِف ا ْل َ
َت َر ِّ
ْي}(التحریم :) 33:و خداى متعال براى كساىن كه اميان آوردند،همرس فرعون را مثل
الظَّالم َ
زده است ،آنگاه كه گفت :پروردگارا ! براى من در نزدخود  ،منزىل در بهشت بنا كن و مرا
نجات بخش از (دين) فرعون و كردارش (عذابش)  ،و نجاتم بخش از گروه ستمكاران.
همرسفرعون ،با پريوی از هدايات و ارشادات حرضت موىس (علیه السالم ) قلبش با
نوراميان ،چنان منور مى شود ،كه عاشقانه در راه اسالم ،انواع شكنجه وعذاب فرعونيان ستم
پيشه را،با اميان راسخ وعزمی استوار متحمل می شود ،وحتی از جان شريين خود نيز مى
گذرد ،و با اينگونه مجاهدت برای همه زنان عامل پيام مى رساند كه حتی در همچومحيطى
فاسد ،و جامعهاى ستمكار ،در برابر افرادى تبهكار ،با سالح اميان می توان مبارزه كرد ..
و سمبل شجاعت و مقاومت و الگوئی عشق و اميان براى بانوان و حجتی بزرگ براى
جهانيان باقی ماند.
به همني ترتيب قرآن كريم بعد از ذكر همرس فرعون بنت مزاحم ،دومني زن با شخصيت
ت
مريم دخرتعمران را بعنوان الگو واسوه برای اميان داران مثل زده می فرمايدَ { :و َم ْريَ َم ابْ َن َ
َت
َت بكَل ََمت َر ِّب َها َوكُ ُتبه َوكَان ْ
خ َنا فيه من ُّروح َنا َو َصدَّ ق ْ
ع ْم َرانَ الَّتي أَ ْح َص َن ْ
ت َف ْر َج َها َف َن َف ْ
ْي}(املمتحنه :) 31:و مريم دخرتعمرانرا مثل زده كه دامان خود را از آلوده گی ها
منَ الْقَانت َ
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پاک نگه داشت و ما از روح خود در او دميديم وكلامت پروردگار و كتاب هايش را
تصديق كرد و از مطيعان فرمان خدا بود.
و در مقام ديگر ،پاكدامني وشايستگي حرضت مريم را توصيف منوده مي فرمايدَ {:والَّتي
ْي}(األنبیاء :)13:و زنی
أَ ْح َص َن ْ
ت َف ْر َج َها َف َن َف ْ
خ َنا في َها من ُّروح َنا َو َج َعلْ َناهَا َوابْ َن َها آيَ ًة لِّ ْل َعالَم َ
كه دامان خود را از آلودگی ها و بی عفتي ها،پاک نگه داشت ،وما از روح خود در او
دميديم و او ،و فرزندش ( مسيح ) را نشانه بزرگی براي جهانيان قرار داديم.
و در مورد كرامت ،برتري و پاكيزگی حرضت مريم مي فرمايدَ {:ف َت َق َّبلَ َها َر ُّب َها ب َقبُولٍ َح َسنٍ
اب َو َجدَ عندَ هَا ر ْزقًا ق َ
َال َيا
َو َأن َب َت َها نَ َباتًا َح َس ًنا َوكَ َّف َل َها َزكَر َّيا كُل َََّم َدخ ََل َع َل ْي َها َزكَر َّيا الْم ْ
ح َر َ
َم ْر َي ُم َأ َّ
اب}(آل
َّن لَك َه َذا قَال ْ
َري ح َس ٍ
َت ُه َو منْ عند الله إنَّ اللهَ َي ْرز ُُق َمن َيشَ ا ُء بغ ْ
عمران:)12:پس پروردگارش آن دخرترابه نيكی پذيرفت وبه خوبی پرورش داد و زكزيا را به
رسپرستی او گامشت .هروقت زكريا درمحراب به نزد مريم مريفت ،پيش او خوردنی می
يافت ،مي گفت :ای مريم! اينها برای تو ازكجا می رسد؟ جواب می داد :ازجانب خدا؛ زيرا
هركس را كه بخواهد بی حساب روزی می دهد.
اصطَفَاك
اصطَفَاك َوطَ َّه َرك َو ْ
و باز درباره مريم می گويدَ {:وإ ْذ قَالَت الْ َمالَئك َُة يَا َم ْريَ ُم إنَّ اللهَ ْ
َع َ
ْي}( آل عمران :)31:و فرشتگان گفتند:ای مريم! خدا ترا برگزيد و پاكيزه
ىل ن َساء الْ َعالَم َ
ساخت و بر زنان جهان برتری دارد.
فاطمه زهراء دخرت گرامی پيامرب نيز از همني بانوان ممتاز است ،كه آيه تطهري در باره او
ْل
س َأه َ
ب َعنك ُُم ال ِّر ْج َ
و شوهر و پدر و فرزندانش نازل گشته است{:إمنَّ َا يُريدُ اللَّهُ ل ُي ْذه َ
الْ َب ْيت َويُ َ
جل جالله) می خواهد كه رجس
ريا}(األحزاب :)11:هامنا خداوند ( ّ
ط ِّه َرك ُْم تَطْه ً
و پليدی را از شام از بني بربد وشام را پاک وپاكيزه منايد.

فضایل و صفات زنان شايسته:
قرآن مجيد ،براى رسول گرامى اسالم (صلی الله علیه وسلم ) بهرتين زنان با شخصيت
ات َعاب ٍ
ات تَائ َب ٍ
ات قَان َت ٍ
ت ُّمؤْم َن ٍ
وشايسته را چنني تعريف و توصيف مى كندُ ...{:م ْسل ََم ٍ
دَات
ات ثَ ِّي َب ٍ
ح ٍ
ات َو َأبْكَا ًرا} (التحریم :)5:زنانیكه در مقابل حق تسليم شده اند ،اميان قلبى
َسائ َ
و عمىل دارند ،از رس تواضع و فروتنی مطيع اند ،همواره از بديها و گناهان متنفر و توبه
گاراند ،به عبادت و پرستش خداوند بی همتا مى پردازند ،و به امر الهى روزه گريندگان اند،
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چه بيوه باشنديا با كره ( .به همني خصال اند) پيامرب اكرم (صلی الله عليه وسلّم) در باره اين
زنان برگزيده می فرمايد « :سيدات اهل الجنة اربع :مريم بنت عمران ،و فاطمة بنت
محمد ،وخديجة بنت خويلد ،وآسية بنت مزاحم ،إمرأة فرعون» :زنان بزرگ اهل بهشت
چهاراند -3 :مريم دخرت عمران -1 .و فاطمه دخرت محمد -1 .وخديجه بنت خويلد-3 .
و آسيه دخرت مزاحم ،زن فرعون .و در روايايت  ( :أفضل نساء أهل الجنه خديجة بنت
خويلد ،و فاطمة بنت محمد و مريم بنت عمران و آسيه بنت مزاحم إمرأة فرعون). 0

نكوهش زنان خائن و نا شايسته در قرآن مجيد:
قرآن كريم عالوه براينكه الگوى زنانشايسته ،پاكدامن و با شخصيت را حرضت مريم (علیه
السالم) وآسيه همرس فرعون معرىف می كند ،از دو زن ديگر (همرس نوح عليه السالم،
وهمرس لوط عليه السالم و همرسأبولهب كافر) به عنوان الگوى زنان ىب شخصيت و نا
ح َوا ْم َر َأ َة ل ٍ
ُوط كَانَ َتا
ب اللَّهُ َمث ًَال لِّ لَّذينَ كَ َف ُروا ا ْم َر َأ َة نُو ٍ
{:رض َ
شايسته نام برده ،می فرمايد َ َ
يل ا ْدخ َُال
َُم َفل َْم ُيغْن َيا َع ْن ُه ََم منَ اللَّه شَ ْي ًئا َوق َ
ح َ
ت َع ْبدَ ْين منْ ع َبادنَا َصال َ
تَ ْ
ْي َفخَانَ َتاه َ
ح ْ
ْي} (التحریم :)34:خدا براى كساىن كه كافر هستند " واهله " همرس نوح و
ال َّنا َر َم َع الدَّ اخل َ
" واعله " همرس لوط(عليهام السالم) را مثل زده است كه آنان همرسان دو نفر از بندگان
صالح ما بودند ،و به آنان خيانت كردند ( در دين منافقت منودن)؛ و آن د وبنده صالح،
فائده ای نرساندند به آن دو زن چيزی را از عذاب خداوند (جل جالله) ؛ و با دو زن گفته
شد :داخل آتش شويد ،همراه با ساير داخل شوندگان درجهنم)1(.

 تساوی پاداش در انجام اعَمل صالحه:
در دين مبني اسالم پاداش اعامل و بسیاری از تکالیف رشعی برای زنان و مردان یکسان می
باشد .ا ّما برخی از تفاوت ها ميان مرد و زن ،در تقسيم وظايف و ادای مسؤوليتها و نقشها بر
اساس عدالت به ميان آمده است؛ زيرا درآن امورفطری ،عاطفی ،ظرفیت ،و توانايی ،استعداد
ها و ساير امكانيات هر یک از آنان در نظر گرفته شده است؛ تا بر هيچ از آنها ظلمی
صورت نگريد ،و به حقوق اسالمی خويش نايل آيند.
-3تفسري منونه ،ط  ،31ج  ،13ص .141به نقل از د ّراملنثور ،امام جاللدين سيوطي ،ج  ،9ص.139
-1آشنايی با مسائل كلّی اسالم ،ابراهيم اميني ،انتشارات انصاريان ،ط ،3ص.122 -129
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خداوند سبحان يگانه وسيله سعادت انسان را اميان و تزكيه نفس از بديها و رعايت تقوا
وانجام عمل صالح گردانيده و پاداش مادی و معنوی پارسايان مسئوليت پذير(مرد و زن) را
حي َي َّنهُ
حا ِّمن َذكَ ٍر أَ ْو ُأنثَى َو ُه َو ُمؤْمن َفلَ ُن ْ
يكسان وعده داده می فرمايدَ {:منْ َعم َل َصال ً
جزيَ َّن ُه ْم أَ ْج َرهُم بأَ ْح َسن َما كَانُواْ َي ْع َملُونَ }(النحل :)12:هركس عمل صالحی
َح َيا ًة طَ ِّي َب ًة َولَ َن ْ
راانجام دهد -مردباشد يا زن – در حالیكه به خدا اميان دارد پس به او زندگی خوش و
پاكيزه ای می دهيم و پاداشی بهرت از كردار شان عطا خواهيم كرد.
اب لَ ُه ْم َر ُّب ُه ْم َأ ِّ
يع َع َم َل َعاملٍ ِّمنكُم ِّمن َذكَ ٍر أَ ْو أُنثَى بَ ْعضُ كُم
ِن الَ أُض ُ
َاس َت َ
ج َ
و می فرمايد{:ف ْ
ِّمن َب ْع ٍ
ض(}..ال عمران :)058:خداوند در خواست آنها را پذيرفت( ،فرمود) من هر گزعمل
هيچ عمل كننده ای از شام  ،از زن يا مرد را ضايع منی كنم ،شام همنوع و از جنس
يكديگر هستيد.
همچنني درسوره های ( آل عمران 315 -314و نساء  ،11نحل  ،12حديد  ،31غافر) 34
تساوی پاداش عمل برای مرد و زن مسلامن در نزد خداوند متعال منان ،ثابت شده است.
جل جالله میفرماید:
رسول الله صيل الله عليه وسلّم در مورد پاداش زن مسلامن در نزد الله ّ
( إذا صلت املرأۀ خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها ،قیل لها
ادخلی الجنة من أی أبواب الجنة شئت« :)0.هرگاه زنی منازهای پنجگانهاش را بخواند
و ماه رمضان را روزه بگیرد و از رشم گاه خویش حفاظت کند و از شوهرش فرمان برد ،به او
گفته میشود از هر دروازه ای از دروازه های آن که می خواهی؛ وارد بهشت شو ».

 اسالم زن و مرد را دو ركن جامعه انسانی می داند:
از دیدگاه اسالم مرد و زن هر دو در پيدايش و بهره گريی از جامعه نقش مشرتک دارند ،و از
آثار ونتايج خوب و زشت اجتامع صالح و اجتامع فاسد در زندگی بهره مند ومتأثرمی شوند.
زن از نظر اسالم در ادای مسؤوليت درقبال تربیه خانواده و اصالح جامعه نيز هامنند مرد
است .پیامرب گرامی اسالم زنان پاره های همنوع مردان معرفی منوده اند.

 -3مسند امام احمد (ح .)3521
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امام ترمذی (رحمه الله) از عايشه صديقه (رضی الله عنها) روايت می كند كه گفت :رسول
(صىل الله عليه وسلَّم) می فرمايد (:النساء شقائق الرجال :)0( .زنان با مردان همسان
َّ
اكرم
و نیمه وجود آنان هستند؛ زيرا هر دو دارای عني فطرت و كرامت انسانی ،می باشند.
زن عالوه بر مسؤوليت خاصی كه در قبال نفس ،عبادت ،خانواده و جامعه اش  ..دارد،
مسؤوليت عام را نيز مانند برادر دينی اش در امور متعلقه به دعوت اسالمی ،امر به معروف
و فضائل و نهی از منكر و تربیه نسل ها ،به عهده دارد.
ات َب ْعضُ ُه ْم أَ ْول َياء بَ ْع ٍ
ض يَأْ ُم ُرونَ بالْ َم ْع ُروف
قرآن عظيم الشأن می فرمايدَ { :وا ْل ُمؤْم ُنونَ َوا ْل ُمؤْم َن ُ
الصالَ َة َو ُي ْؤتُونَ ال َّزكَا َة َو ُيطي ُعونَ اللهَ َو َر ُسولَهُ ُأ ْولَئكَ
َو َي ْن َه ْونَ َعن الْ ُمنكَر َو ُيقي ُمونَ َّ
ري َح ُم ُه ُم اللهُ إنَّ اللهَ َعزيز َحكيم}( التوبه:)00:مردان مؤمن و زنان مؤمن اوليای يكديگر
َس َ ْ
هستند؛ امر به معروف ونهي از منكر مي كنند ،مناز را برپا مي دارند وزكات مي دهند ،و از
الله جلت عظمته و رسولش اطاعت (فرمانربداری) می كنند ،اينان مورد رحمت خدا واقع
می شوند وخداوند عزیز وحكيم است.
اسالم بعنوان دین رحمت و وعدالت ،طبيعت زن و مقدار تحمل آنرا درادای بعضی
ازعبادات و مسئوليتها رعایت منوده و آنرا به انجام اعامل پر مشقت و طاقت فرسا مکلف
نکرده است ،از آنجمله تهیه نفقه خانواده (تهيه نان  ،لباس وخانه) ،حضوریابی درميدان
جهاد وجنگيدن با دشمن ،انجام كارهای اجباری ،توجه و عطوفت اسالم نسبت به زن به
حدی بیرش است که حتی گذاردن مناز پنجگانه را در ايام حيض و نفاس از وی سافط
منوده و از پوشيدن مالبس احرام در ادای عمره وحج ،آنرا معاف منوده است.
ا ّما ساير مسؤوليتهای دینی و اجتامعی را از آنان سلب ننمود است ،مانند :امربه خوبی و
نیکوکاری و نهی از منكرات و معاصی ،مبارزه با تجاوز وتعدی ،دفاع ازحقوق و ارزش های
انسانی ،تبليغ وگسرتش دعوت اسالمی ،كمک به نا توانان و مستمندان ،تعاون و همکاری در
كارهای نیک و پسندیده ،دفاع از حقوق مظلومان و محرومان ،مبارزه با مفاسد اخالقی
و اجتامعی ،پرستاری از بيامران و معلوالن و سالخوردگان ،تعلیم و تربیه سامل اطفال ،سهم

 -3أخرجه امام أحمد ،فی مسنده )159/9( ،ش ( ،)19118وأبوداود فی الطهارة ( )119من حديث عائشة ،والرتمذی،
ححه األلبانی فی الصحيحة (،)1891
أبواب الطهارة ،باب "ما جاء فيمن يستيقظ فريى بلال ) .(331وأبو يعىل ( )3913وص َّ
و انظر :صحيح الجامع (318
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گیری در تعليم و ارتقای دانش افراد جامعه ،ایجاد جامعه انسانی بر مبنای حق و عدالت
همکاری با جامعه و دولت در تأمین امنیت و تحکیم عدالت ،كمک به بنيه اقتصادی
خانواد ه ،ارتقای جامعه و دفاع از متام ارزشهای انسانی و اسالمی ،و ادای سایر واجبات
و مسؤوليت هایی که بر عاتق هر دو طبقه (زن و مرد) بطور مشرتک نهاده شده است.

 حق دخالت زنان در امور نظامی و سیاسی (جنگ ،صلح و پناهندگی)..
در روایات تاریخی آمده است :زینب دخرت پیامرب اسالم ،ابوالعاص و أم حکیم شوهرش
عکرمه بن ابی جهل ،و أم هانی دو تن از مرشکین در فتح مکه پناه داد ،و از جانب پیامرب
رحمت پذیرفته شد.
امام بخاری (رح) از أم هانی (ريض الله عنه) چنین روایت منوده است:
وملا أَ َجا َرتْ أُ ُّم هانئ بنت أيب طالب رجلني من املرشكني ،وأىب أخوها علی(ريض الله عنه)
إالَّ أنْ يقتلهام ،كان قضاء الرسول يف هذه الحادثة قوله( َأ َج ْرنَا َمنْ َأ َج ْرت َيا ُأ َّم هَانئ) :و
آنگاه که أم هانئ بنت أيب طالب - ،در روز فتح مکه  -دو تن از مرشکین را پناه داد ،وا ّما
برادرش حرضت علی (کرم الله وجهه) ابا ورزید ،جز اینکه می خواست آنها را بکشد،
قضاوت رسول رحمت درین حادثه این بود که فرمودند ( :قد أَ َج ْرنَا َمنْ أَ َج ْرت يَا أُ َّم
هَانئٍ  : )3.ما هم پناه دادیم ،کسی را که تو پناه دادی ای أم هانی.به این ترتیب حق پناه دادنو
جا دادن را برای زنان ،درحال جنگ و صلح برای غیر مسلامن ،عطاء فرمود.
و در مورد پناهندگی تعدادی از زنان مسلامنان بعد امضای پیامن صلح حدیبیه آمده است
که :مدتی بعد از انعقاد پیامن صلح تعدادی از زنان مسلامنان به مدینه پناهنده شدند .اولیای
ایشان با استفاده به صلحنامه حدیبیه خواهان باز گرداندن آن شدند.
اما پیامرب(ص) درخواست مرشکین را نپذیرفت زیرا ماده صلحنامه در مورد پناهنده گان
شامل حال زنان منی شد؛ عبارت عربی عهد نامه (صلح حدیبیه) چنین بود(:علی أنه ال

 -0رواه البخاري عن أم هانئ بنت أيب طالب :أبواب الجزية واملوادعة ،باب أمان النساء وجوارهن ( ،)1444ومسلم:
كتاب صالة املسافرين وقرصها ،باب استحباب صالة الضحى ( * )119ابن هشام عبدامللک ،سیر] النبی ،تحقیق
محمد ،قاهره ،3181 ،ج ،3ص.51
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یأتیک منا رجل و إن کان علی دینک اال رددته علینا) :اگر مردی از ما به سوی تو می
آمد وبه دین تو بود ،باید آنرا به ما بازگردانی.

 حق رأی و مشورت دهی:
زن از دیدگاه اسالم در حق رأی و ادای مسئوليت و اعطای مشورت برای اصالح فرد،
خانواده و جامعه هامنند مرد است؛ زيرا دارای عني فطرت و كرامت انسانی ،می باشد.
الشيخ محمود شلتوت ،يقول :قرآن کریم در سورة مجادلة احرتم اسالم به حق زن درگفت
و شنود و تبادل رأى ثابت منوده است ،و محاوره زن را با پیامرب اسالم ،در یک
(جل جالله)
ّ
حا ُو َرك ََُم} (املجادلة :)3:بیان منوده است یعنی :الله
خطاب{ َوال َّلهُ َي ْس َم ُع تَ َ
گفتگوى شام (هر دو) را مىشنود..
قرآن عظیم الشأن در این عبارت قرآنی ،گرانی و ارزش رأی صائب را برای همیشه به صفت
ترشيع عام معرفی منوده است؛ ازینجاست که سورة مجادلة اثری از آثار فكر نساىئ ،و
صفحه ی جاویدان ربانی در تاریخ اسالم محسوب می گردد.
خديجه کربی (رضی الله عنها) نخستني شخصی بود كه بعثت حرضت محمد (صلی الله
عليه وسلم) به پيامربی بعد از نزول وحی و برگشت آنجناب از غار حراء ،مورد تأييد قرار داد
و درجواب رسول اكرم (ص) بعد از شنيدن عبارت (لقد خشیت علی نفسی) :برخويش
بيمناكم  ،با الفاظ زیبا و تسلی بخش ،رأی خود را ابراز منود و در وصف سیره و سلوک شان
قبلیشان چنني فرمود « :هرگز چنین نیست ،سوگند به خدا ! خداوند هیچ گاه شَم را
اندوهگین منی کند؛ شَم صله رحم میکنید ،بار درماندگان را بردوش می کشید ،به
مستمندان کمک میکنید ،و ازمهَمنان پذیرایی و میزبانی می کنید ،ازحق حَمیت
میکنید ودرمشکالت و مصیبتها مردم را یاری می رسانید)3(».
حرضت خدیجه (رض) با این الفاظ دلنشني ایشان را تسلی می داد؛ كه بهرتين دليل
جل
براخالق عظيم پيامرب يزرگواراسالم ،قبل از رشفيابی به مقام شامخ نبوت ار جانب الله ( ّ
جالله) مي باشد؛ كه حتي كفار قريش به آن باور داشتند.

 -3سرية النبی « الرحيق »  ،ط  ، 1ص  14 -81به نقل از كتاب سنت  ،سريت وتاريخ .
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پیامرب گرامی اسالم در غزوه حدیبیه رأی همرسش أم سلمه را ،در امر حالل شدن از احرام
پیرفت و به مشوره اش عمل كرد؛ در نتیجه اعرتاض اصحاب کرام مرفوع گردید ،و فرمان
رسول اکرم (صيل الله عليه وسلم) در معرض اجراء قرارگرفت ،هامن بود که معاهده تاریخی
« صلح حدیبیه » به امضاء رسید .اين ترصف رسول اكرم (صيل الله عليه وسلم) در تاریخ پر
از فراز و نشیب انسانیت ،برای اولین بار به عنوان قانون صلح و آشتی تثبيت شده است.
هامن بود که صلح حدیبیة آغاز تحول عظیم و نوینی در حیات مسلمین و دعوت اسالمی
محسوب شد ،که فرصت بزرگی را به پخش ونرش دعوت اسالمی و تقویت نیروهای اسالم،
از نگاه مادی ومعنوی به ارمغان آورد.

 پذيرش پيَمن زنان به حيث عنارص بنيادي جامعه:
خداوند منان شهر مرکزی مکه را برای پيامرب اسالم و مسلامنان فتح کرد .در پرتو اين فتح
بزرگ؛ حق و حقيقت را برای اهل مکه متجلی گردید .و آنان دريافتند که بجز اسالم راهی
برای پريوزی و موفقيت نخواهد بود .لذا در مقام اِذعان و تسليم برآمدند ،وهمگی برای
بيعت ( ) 3با رسول الله (صىل الله عليه وسلم) گرد آمدند .رسول الله (صىل الله عليه وسلم)
برفراز دامنه کوه صفا نشستند ،و بيعت با مردم مکه اعم از مردان و زنان را آغاز کردند.
عمر بن خطاب پايني دست آنحرضت قرار گرفت و برای ايشان از مردم بيعت می گرفت.
مردم همه با رسول الله (صىل الله عليه وسلم) بيعت کردند مبنی بر اينکه در ح ّد طاقت
و استطاعت ،در برابر رسول الله (صىل الله عليه وسلم) در مقام سمع و طاعت باشند.
اسالم زن را بعنوان مسئله مهم زندگی و متمم حیات انسانی در مسائل اجتامعی ،اخالقی
و قانونی خود جا داده و او را به حیث عضو موثر جامعه دانسته است.
پذیرش حضور یابی زنان از جانب پیامرب اسالم (صلی الله علیه وسلّم) و گرفنت بیعت
جل جالله ،این مفهوم را می رساند که پیامرب رحمت به آنان
و پیامن از آنان ،به امر خداوند ّ
اطمئنان داد كه شام از عنارص اصلی و ارکان بنیادی جامعه هستید و برای حفظ و سالمت
آن باید به میزان سهم خود پاسداری منائید.

 -3بیعت در اسالم به عنوان اظهار پیامن وفاداری ا ّمت یا رعیت نسبت به رهربانشان میباشد؛ و به تعبیر دیگر بیعت
عبارت است از :عقد یک نوع رشته معنوی محکم تع ّهدبین مسلامنان و رهربشان می باشد که با انعقاد آن ،مسلامنان با
متام وجود ،آماده ایثار و فاداری به تعهد شان هستند .
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نحوه بیعت زنان « ،چنان بود كه پيامرب با زنان دست منى داد مگر زىن كه بر او حالل
باشد يا محرم باشد.
درکتاب مدارک التنزيل نَسفَی آمده است که روايت کرده اند :پيامرباکرم (صىل الله عليه
وسلم) وقتی از بيعت با مردان فراغت يافتند ،در هامن حال که همچنان برفراز کوه صفا
جلوس فرموده بودند ،و عمربن خطاب پايني دست ايشان نشسته بود ،به بيعت با زنان نيز
پرداختند .عمر به فرمان پيامرب اکرم (صىل الله عليه وسلم) به زنان اعالم بيعت می کرد،
و پاسخ زنان را به پيامرباکرم (صىل الله عليه وسلم) منتقل می کرد.
ابان بن صالح گو يد :بيعت زنان دوطریقه بود ،يىك آنكه ظرف آىب پيش روى پيامرب نهادند
و چون رشايط بيعت را بگفت و زنان پذيرفتند؛ دست در آب فرو برد و در آورد و زنان نيز
دست در آب دست فرو بردند .وىل پس از آن ،چنان شد كه پيامرب رشايط بيعت را مى
گفت و چون مى پذيرفتند ،مى فرمود« :برويد كه با شام بيعت كردم و چيزى بيش از اين
نبود)3(».
خداوند متعال بيعت و پيامن زنان را با پيامرب (صلی الله علیه وسلم ) مورد پذيرش قرار داده
ات ُي َباي ْع َنكَ َع َ
ىل أَن َّال ُي ِّْشكْنَ باللَّه
ي إ َذا َجاءكَ الْ ُمؤْم َن ُ
و به پيامربش فرمودَ { :يا أَ ُّي َها ال َّنب ُّ
ْي أَ ْيديهنَّ
ْي ب ُب ْه َتانٍ يَف َ
ُّْتي َنهُ بَ ْ َ
ْي َو َال يَ ْق ُتلْنَ أَ ْو َال َدهُنَّ َو َال يَأْت َ
شَ ْي ًئا َو َال يَ ِْس ْقنَ َو َال يَ ْزن َ
َوأَ ْر ُجلهنَّ َو َال يَ ْعصي َنكَ ِف َم ْع ُر ٍ
اس َتغْف ْر لَهُنَّ اللَّهَ إنَّ اللَّهَ َغ ُفور
وف َف َباي ْعهُنَّ َو ْ
َّرحيم}(املمتحنه :)31:اى پيامرب ،هنگامى كه زنان مؤمنه به حضور تو آمدند تا با تو بيعت
كنند ،براينكه هرگز به خداى متعال رشک نورزند ،دزدى نكنند ،و زنا نکنند  ،و بچه هاى
خويش را هرگز نكشند ،و تهمتی نسازند ،از آنچه میان دست و پای ایشان است ( فرزند غیر
را به خود نسبت ندهند ) و از اوامر تو در نیکوکاری ها رس پيچى نكنند ،با ایشان بيعت كن،
و برایشان از پيشگاه الهى طلب مغفرت كن .بدرستی که خداوند متعال ،بخشاينده و نهايت
با رحم است.
و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملین و الصالة و السالم علی أرشف األنبیاء
و املرسلین و علی آله و ذریته و أصحابه أجمعین.
سید نصیر هاشمی

 -3تاريخ طربی ،ج  ،1ص3311 ،
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حق تعلیمی زن درتمدن اسالمی
استاد سید نصیر هاشمی
اسالم به عنوان دین ،شریعت و قانون کامل و فراگیر ،حقوقی را که به زن عطا فرموده ،اهمیت
و ارزشی را که به کرامت و شخصیت زن قایل شده است؛ نظیر آنرا در هیچ دین ،آیین
و قانونی نمی توان سراغ کرد .با یک نگاه کلی به نظام معارف الهی اسالم ،به خوبی در می
یابیم که جانب داری و اهتمام اسالم به تعلیم و دانش زنان در مقایسه با سایر مکاتب فکری،
فلسفی و دینی جهان بی نظیر است؛ دین مبین اسالم خواندن ونوشتن ،فراگیری علم ودانش،
تأمل وتفکر را وسیله هدایت درمسیر رشد وتکامل ،عروج به منازل پیشرفت وتمدن و دستیابی
به اکتشافات وا ختراعات و کلید دروازه های سعادت برای مرد وزن قرار داده است.
اسالم برای پیکار با جهل و بیسوادی ،روزنه ای تازه و وسیع به سوی افقهای بیکران
دانایی وآگاهی گشود ..دانستن و علم آموختن برای همگان نه تنها آزاد که یک «فریضه» شد.
مبارزه با جهالت و گمراهی ،در آن شرایط دشوار و ناسازگاری که مردمان جاهلیت برای زن
هیچ ارزشی قایل نبودند؛ کار ساده یی نبود؛ پیکار با بی سوادی در آنوقت در حقیقت یک
انقالب عظیمی در تاریخ بود.
درمورد کتابت (نگارش) زن باید گفت که اسالم خواهان تعلیم زن ،در
مدرسه حقیقی ایست که در آن نسلهای اسالم تربیت یافته اند.
تعلیم به معنای آموختن و فراگیری علم و دانش ،خواندن و نوشتن و رسیدن به مرتبه علمی و
تخصصی دریکی ازبخش های علوم و معارف است .تعلیم بر گرفته شده از علم است و
مصدرعلم وحی الهی است .علم درلغتنامه ها ،به معنای دانستن ،یقین کردن ،معرفت ،آگاهی،
دانش و ادراک ..آمده و جمع آن علوم است .علم دراصطالح عبارت از دانستن و شناخت
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چیزی به حقیقت آن می باشد « إدراك الشئ بحقیقته» و در نزد متخصصین" :معرفة الشئ
علی ما هو علیه " یعنی :شناخت چیزی بر آنچه او را شایان است )1(.تقسیم بندی علم بدو
بخش نظری وتجربوی (علوم دینی و علوم تطبیقی یا ساینس) از نگاه تعریف و تشخیص و
تصنیف است نه به مفهوم تضاد ،تبعیض و تفریق .علم ازنگاه تخصصات ،به انواع گوناگون
تقسیم می شود ،اهمیت فراگیری هرعلم متناست با اهمیت هدف و نیاز جامعه می باشد ،البته
علم شرعی سید و پیشوای علوم بوده وعلوم تطبیقی (ساینس) دنباله رو ،مؤید و مؤکد آن
است .قال اهلل تعالی{ :من یرد اهلل به خیراً یفقه فی الدین :}2.اهلل (جل جالله) کسی را
که بخواهد مورد لطف و عنایت خود قرار دهد ،علم ودانش دینی به او می بخشد .در این
حدیث کلمه (من) هر دو جنس مرد و زن را احتواء می کند.
خداوند متعال پیامبرش را فرستاد ،تا قرآن و حکمت را به تمام مردم ،تعلیم دهد ،وآنها را به
راه راست هدایت نماید .لذا تعلیم و تربیه شامل حال هر دو جنس ( مرد و زن) می باشد ،و این
یک امر بدیهی و انکار ناپذیر است.
دالیلی را از کتاب و سنت ،أقوال سلف و آرای دانشمندان:
 علم موجب پیدایش بیم و خشیتی می شود که مرد و زن ،وادار به عمل می کند.
پیامبرگرامی اسالم می فرماید « :من یرد اهلل به خیراً یفقه فی الدین : » 3.خداوند
خداوند (جل جالله) کسی را که بخواهد مورد لطف و عنایت خود قرار دهد ،علم ودانش
دینی به او می بخشد .دراین حدیث کلمه (من) هر دو جنس مرد و زن را احتواء می کند.

 -1حسن عمید ،فرهنگ فارسی عمید ،انتشارات امیر کبیر ،تهران  ،1831ط ،3ج ،8ص ،1111لعتنامه دهخدا،علی اکرب
دهخدا ،دانشگاه تهران ،1811 ،ط ،1ج ،11ص 15161مراجعه شود
 -1فتح الباري رشح صحيح بخاري ،ج ،1ص 151-161:جاپ دارالفكر.
 -8فتح الباري رشح صحيح بخاري ،ج ،1ص 151-161:جاپ دارالفكر.
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 اسالم عزیز خداوند متعال پیامبرش را فرستاد ،تا قرآن و حکمت را به تمام اقشار جامعه
تعلیم دهد ،و آنها را از تاریکی و گمراهی نجات بخشده و به راه راست و روشنایی هدایت
نماید.
م
خداوند منان می فرماید{ :لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِ ْ
یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن کَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِی
ضَاللٍ مُّبِینٍ}(آل عمران:)461:خداوند بر مؤمنان منت گذاشت (نعمت بزرگی بخشد)
هنگامی که در میان آنها پیامبری از جنس خود شان بر انگیخت تا آیاتش را بر آنها بخواند
و آنها را تزکیه و پاک کند ،و به آنها کتاب و حکمت را تعلیم دهد ،و گرجه در گذشته در
گمراهی آشکاری بودند.
با اندکی تأنی در تاریخ اسالم درمی یابیم که مسیر رشد و تکامل انسانها و بهبود وضعیت
زندگی انسانها بوسیله تعلیم و تعلّم به پیامبران خدا برمی گردد؛ که وظیفه تعلیم و هدایت بشر
را به عهده داشتند.
 علم را اهلل جلّ چالله برای نخستین انسان ،اولین پدر و پیامبر انسانها در روی زمین ،اهداء
کرد .قرآن عظیم الشأن می فرماید {:وَعَلَّمَ آدَمَ األَسْمَاء کُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَالَئِكَةِ
فَقَالَ أَنبِئُونِی بِأَسْمَاء هَؤُالء إِن کُنتُمْ صَادِقِینَ ،قَالُواْ سُبْحَانَكَ الَ عِلْمَ لَنَا إِالَّ مَا
حكِیمُ}(البقرة :)32-34:و آموخت به آدم ،علم اسماء (علم
عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِیمُ ا ْل َ
اسرار ،خواص ،آفرینش و نامگذاری موجودات) را ،سپس آنها را به فرشتگان عرضه داشته
و فرمود :اسمای اینها را بر شمارید اگر راست می گوئید؟ فرشتگان گفتند :پاکی و نزاهت ترا
می زیبد ،ما چیزی نمیدانیم جزء آنچه را بر ما تعلیم دادی ،به تحقیق تو دانا و حکیم هستی.
آری! هنگامی که اهلل (جلّ جالله) بی بی حواء ،اولین مادر انسانها را از وجود آدم (علیه
السالم) درجهان آفرید ،حیات مادی ومعنوی زن با مرد گره خورد.
این یک حقیقت انکار نا پذیر است که فراگیری علم و دانش مفید و دعوت به آن بدون
خواندن و نوشتن میسر نمی شود.
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 اهلل (جلّ جالله) اولین دستور و فرمایش را به پیامبر گرامی اسالم درپنج آیت از سوره
علق ،با کلمه زیبای ( اقرأ ) و عبارت جذاب (اقْرَأْ بِاسْمِ رَ ِّبكَ الَّذِی خَلَقَ) صادر نمود
و آنحضرت را امر فرمود که بنام پروردگارش بخواند وبه خلقت و ابداع عجیب انسان وسایر
مخلوقات باندیشد{:اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِی خَلَقَ ،خَلَقَ الْإِنسَانَ ِمنْ عَلَقٍ  ،اقْرَأْ وَرَبُّكَ
الْأَکْرَمُ ،الَّذِی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ،عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا َلمْ یَعْلَمْ}(العلق :)5-4:بخوان بنام
پروردگارت ،آنکه بیافرید همه کائنات را ،بیافرید انسان را از خون بسته (آویزنده)  ،بخوان
و پرودگارت کریم ترین است ،آفریدگاری که آموخت انسان را بواسطه قلم ،آدمی را آنچه
نمی دانست بیاموخت؛ همان بود که رسول اکرم (صلی اهلل علیه وسلم) مانند آفتابی در آسمان
دود آگین بشریت طلوع کرد و جهان انسانیت را با علم و دانش منور ساخت ،و نهضت
فراگیرعلمی را در جامعه انسانی ،با کمال حکمت و درایت رهبری ،و پیروانش را  -اعم از
مرد و زن -به تحصیل علم ودانش دعوت نمود.
در نتیجه " تعداد بی شماری از صحابیات و تابعیات در میدان علم و معرفت بروز کرد،
و تعدادی از زنان در علم حدیث ،تفسیر وأدب وسائر علوم دینی و ادبیات عربی.
این سهم گیری زنان تنها در عرصه ثقافت إسالمی ،ادبی وعلمی ،منحصر نبود بلکه عرصه طب
وسیاست را در برگرفت.1


فراگیری علم و دانش برهر (مرد و زن) مسلمان واجب است:

اسالم نخستین دینی است که زنان را آزادی بخشیده ،و حقوق و کرامتشان را پاس داشته و به
آنان در مقام زن ،دختر ،همسر ،مادر و عضوی از جامعه با آنان نگریسته است.
اسالم در اصل آفرینش و ادای تکالیف ،قائل به مساوات میان زن ومرد است ،همان گونه که
می فرماید..{ :بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ}(آل عمران :)495:زن از مرد ومرد از زن است ،وهیچ
یک از دیگری بی نیاز نیست .پیامبر گرامی اسالم می فرماید « :انّما النساء شقائق الرجال
 . www.manhal.net/art/s/361 -1أهمية تعليم املرأة يف الرشيعة اإلسالمية  -منهل الثقافة الرتبوية.
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» :زنان با مردان همسان ونیمه وجود آنان هستند ...دردین مقدس اسالم زن نیز همچون مرد
انسانی انسانی صاحب حق وتکلیف است؛ از زنان نیز خواسته شده خدا راعبادت کنند ،دین را
اقامه کنند ،فرائض را بجای آورند و از محرمات اجتناب نمایند ،مردم را به اهلل (جلّ جالله)
دعوت وامر به معروف ونهی ازمنکرکنند( " .)1وعلیه هر نوع فساد ،ظلم و بی عدالتی مبارزه
نمایند؛ لذا تعلیم و تربیه شامل حال هر دو جنس ( مرد و زن) می باشد ،و این یک امر بدیهی و
انکار ناپذیر است.
رسول اکرم (صلی اهلل علیه و سلم) می فرماید ( :طلب العلم فریضة علی کل مسلم: )2.
طلب علم بر هر مسلمان (مرد و زن) واجب است .
در بعضی از روایات ،لفظ «مسلمه» نیست ولی قرائن لفظی و معنوی شهادت می دهند که
مسلم ،اسم جنس بوده در این امر هر دو جنس (مرد و زن) بطور مساویانه شامل اند .البته مراد
از حق یکسان در تعلیم و آموزش ،این نیست که حتماً نوع تعلیم ،تع ّلم و اهداف آن نیز در
همه موارد باید برای زن و مرد یکسان باشد.

 درتاریخ پر شکوه اسالم برتری علمی بعضی از زنان را نسبت به مردان ثابت شده است ،که
می توان از زنان صدر اسالم ،عائشه صدیقه ،فاطمه الزهراء خدیجه الكبری و شفاء
بنت عبداهلل العدویة ،آم سلمه و أم عمار را به عنوان زنان الگو ونمونه یاد آورشد.
« ..فرّب إمرأة أفقه من رجلٍ :»..چه بسا زنی که از مردی فقیه تر است.
بالذری در « فتوح الیلدان » تعدادی ازکاتبات (نویسندگان) وحی را از جمله أم المؤمنین
حفصه ،وأم کلثوم بنت عقبة ،و شفاء بنت عبداهلل القریشیة وعایشة بنت سعدیه را ذکر نموده
است)3(.

 -1دکتور یوسف قرضاوی ،دین وسیاست ،ترجمه عبد العزیز سلیمی ،نرش احسان  ،1811ط ،1ص .111 -111
 -1سنن ابن ماجه ،باب فضل العلامء والحث عىل طلب العلم ،حديث رقم.31/1 ،111 :
 - 8اإلصابة فی متییز الصحابة إلبن حجر ،818/1 ،وهمچنین اإلستیعابإلبن عبدالرب ،املکتبة التجاریه855/1 ،
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 خداوند سبحان امهات مؤمنین ،ازواج پیامبر اسالم ،دستور داده است که آنچه را از کتاب
و سنت می آموزند ،به هدف آگاهی مردم ،یاد آور شوند .چنانکه می فرماید{:وَاذْکُرْنَ مَا
ن آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَ ِة إِنَّ اللَّهَ کَانَ لَطِیفًا
یُتْلَى فِی بُیُوتِكُنَّ ِم ْ
خَبِیرًا}(االحزاب : )31:ویاد کنید آنچه خوانده می شود در خانه های شما از آیات خداوند
و دانش عالی (سنت) ،همانا خداوند باریک بین مهربان و آگاه است.
دراین آیه متبرکه اهلل (جلّ جالله) أزواج رسول اکرم (صلى اهلل علیه وسلم) را امر فرمود که
آیاتی را که در خانه های شان نازل می شود ،و آنچه را که از پیامبر می شنوند و افعالی را که
از آنجناب مشاهده می کنند؛ فرا گیرند تا بتوانند مردم را به هدف آگاهی و اقتداء باخبر
سازند ..تعلیم دادن آنها به مردم زمانی امکان پذیر است ،که اوال خود به مواعظ و ارشادات
خدا و رسولش گوش فرا داده ،تأمل نمایند ،سپس به حفط آن همت گمارند.1.
 خطاب اهلل (جل جالله) به الفاظ (أیهاالناس) ( ،الذّین آمنوا ) و ( الذّین أوتوا العلم )
و (العلماء) درمورد فضیلت علم و اهل آن ،شامل مرد و زن با ایمان می شوند.
ت
خداوند متعال می فرماید {:یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَا ٍ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ}(المجادله :)44:بلندی و عظمت می بخشد خداوند در جات
کسانی را که ایمان آورده اند و کسانی را که از علم بهره دارند.
این آیه مبارکه به مقام و فضیلت علم وعلماء داللت می کند ..که در دنیا و حسی در آخرت
بوده که عالم مؤمن اوال بوسیله ایمانش و ثانیا به واسطه علمش به آن نایل می شود.2.
ومی فرماید{ :إِنَّمَا یَخْشَى ال َّلهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ ال َّلهَ عَزِیزٌ غَفُورٌ}(الفاطر:)22
ازمیان بندگان اهلل جلّ جالله تنها دانشمندان از وی می ترسند ،همانا خداوند عزیز و غفور
است .و می فرماید{ :نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن َّنشَاء ِإنَّ رَبَّكَ حَكِیمٌ عَلِیمٌ}(األنعام:)23:

 -1امام قرطبی (رح) الجامع ألحكام القرآن ،ج  ،11ص.113
 -1أحكام القرآن ،ابن عريب  .1151/1عمدة القاري ،رشح البخاري  ،816/1وروح املعاين لآللويس م.81/13 ،11
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درجات هر کسی را که بخواهیم ،باال می بریم و برتر از هر صاحب علمی ،عالمی هم است.
و خداوند متعال ،علیم و حکیم بی همتا است.
طوری که بیان شد ،عزت و قدرت بی پایان خداوند (جل جالله) سرچشمه خوف و خشیت
اندیشمندان است ،وهر بنده به تناسب علم و تقوایش ازآفریدگار می ترسد و تعظیمش می
کند .این توصیف الهی  ،شامل حال تمام اهل علم ،اعم از زنان و مردان با عمل ،به گونه
یکسان می شود.
 درمورد کتابت (نوشتن) زن باید گفت که  :اسالم خواهان تعلیم زن ،در مدرسه حقیقی
ای است که درآن نسلهای اسالم تربیت یافته اند.
روش نوین پیامبر(صلی اهلل علیه وآله وسلّم) در آموزش زنان و یکسان شمردن آنان (در
شرایط عادی) با مردان یک انقالب عظیم فرهنگی بود که جهان اسالم را فرا گرفت و فضای
آنرا عطرآگین ساخت.
صفحات درخشان تاریخ تربیه إسالمی ،با مثل زدن ،زنان الگو وشایسته ای که در میدان
علم وعمل همت گذاشته اند ،افتخار می کند .درین مقام قدیم ترین اشاره ای را که در مورد
خواندن و نوشتن زن آمده است ،شایان ذکر می دانم «:أمر النبی (صلى اهلل علیه وسلم)
شفاء بنت عبداهلل العدویة القرشی  -من أوائل المهاجرات  -أن تعلّم حفصة أم
المؤمنین الكتابة ،وأمرها کذلك أن تستمر فی تعلیمها حتى بعد زواجه منها »4
أبو داوود (رحمه اهلل) چنین روایت نموده است :یقول الرسول اهلل (صلى اهلل علیه وسلم) ألحد
الصحابیات ،وکان اسمها الشفاء « :أال تُـعلّمین هذه (یرید حفصة) رقیة النملة کما
علمتها الكتابة»
این از عظمت رسول اهلل (صلى اهلل علیه وسلم) است که شفاء را دستورمی دهد که نوشتن را به
همسر کهنه سالش (حفصه) تعلیم دهد.

 -1مسند امام أحمد .811/5 ،فتوح البلدان ،بالذري ص ،163وزاد املعاد ،ابن القيم .115-116/8
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دراین امر درس عظیمی است برای مردانی که زنان شانرا در بی سوادی و جهالت نگه داشته،
و آنها را از نعمت مطالعه کتابهای مفید دراوقات فراغ محروم می سازند ،در نتیجه ممکن است
وسوسه های شیطانی به دل های آنها رخنه کند و از جانب دیگر نتوانند که اطفال شان را
درعرصه تعلیم و تربیه کمک نمایند.
آیات واحادیثی که پیرمون حق زن درخواندن ونوشتن ذکرشد ،ادعای کسانی را که خواندن
ونوشتن را برای زن نا جائز دانسته ،به حدیث موضوعی «ال تسكنوهن الغرف ،وال
تعلموهن الكتابة» استدالل می نمایند ،تکذیب می کند" 1.
 رسول اکرم (صلى اهلل علیه وسلم) کسانی را که به تعلیم وتربیه دختر ،همت می گمارند به
َت ِع ْندَ هُ َولِيدَ ٌة َف َعلَّ َم َها َفأَ ْح َسنَ تَ ْعلِي َم َها،
اجر عظیم وعده سپرده می فرماید« :أَ مُّيَا َر ُجلٍ كَان ْ
َو َأ َّدبَ َها َفأَ ْح َسنَ تَأْ ِدي َب َهاَ ...فلَهُ َأ ْج َرانِ »  : 2هر مردی که در نزدش دخترکی باشد ،و او را علم
آموخته و بخوبی تعلیمش دهد ،و او را ادب داده و به خوبی تأدیب وتربیه اش نموده است،
برایش دو پاداش داده می شود.
و فرموده اند « :ثالثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبیه وآمن بمحمد -
صلى اهلل علیه وسلم  -والعبد المملوك إذا أدى حق اهلل وحق موالیه ،ورجل
کانت عنده أمَةً فأدّبها فأحسن تأدیبها وعلّمها فأحسن تعلیمها ثمّ أعتقها فتزوّجها
فله أجران  :»3سه نفر سزاوار دو پاداش (دو اجر) می باشند -1:مردی از اهل کتاب به
پیامبرش ایمان آورده ،و سپس به محمد (صلى اهلل علیه وسلم) ایمان آورده باشد -2 .بنده
مملوک (غالمی) که اگر حق اهلل (جل جالله) و حق موالی اش را اداء کرده باشد -3 .و مردی

www.gtc.ac.ir/dokhtaraneaseman/html/BanovanIslam -1
 -1البخاري عن أيب موىس األشعري :كتاب النكاح ،باب اتخاذ الرساري ومن أعتق جاريته ثم تزوجها (.)111
 -8صحيح البخاري ،كتاب العلم ،به أبو بردة از پدرش ،تعليم الرجل أمته وأهله  .86/1همچنني صحيح البخاري مع رشحه
(فتح الباري)  161/1باب تعليم الرجل أ َمتَ ُه وأهله.
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که کنیز داشته و او را علم آموخته و بدرستی تعلیم وتربیه داده ،سپس او را آزاد نموده ،و به
ازدواج رساند.
 زنان صدر اسالم از رسول اکرم علیه الصالة والسالم ،درخواست نمودند که روزی را برای
تدویر مجلسی اختصاص دهند ،با زنان بنشینند واحکام دین را برای شان بیاموزاند .پیامبر
گرامی اسالم درخواست شانرا پذیرفت ،وتعلیم زنان را شخصا به عهده گرفت.
ازأبوسعید خدری (رضی اهلل عنه) روایت است که زنها به پیامبر (صلى اهلل علیه وسلم) گفتند:

(غلبنا عليك الرجال ،فاجعل لنا يوماً من نفسك ،فوعدهن يوماً لقيهُنْ فيه فوعظهن
وأمرهن ،فكان فيام قال لهنّ  :ما منكن إمرأة تُدّ م ثالثة من ولدها إال كان لها حجاباً من
النار ،فقالت امرأة :واثنتني؟ .فقال :واثنتني)1.
آنچه ازین حدیث شریف استفاده می شود:
الف -جواز سؤال نمودن زنان از امور دینشان ،وجواز سخن گفتن شان با مردان ،درین مجال
ودر وقت ضرورت وعدم ترس از فتنه.
ب -بیان حرص و عالقمندی زنان مسلمین به تعلیم أمور دینشان ،چنانچه از قولشان به رسول
خدا(صلى اهلل علیه وسلم) "غلبنا عليك الرجال" آشکار است .یعنی مردان در تمام روزها شما
را مالزمت می نمایند ومسائل دینی را می آموزند ،وما زنان ناتوان نمی توانیم آنها را مزاحمت
کنیم.2
ج  -در این حدیث دلیلی آشکاری است بر عنایت و التزام رسول اکرم (صلى اهلل علیه وسلم)
به تعلیم زنان مسلمین ،زیرا درخواست شانرا پذیرفت ،و تعلیم دادن را شخصا به عهده گرفت.

 -1فتح الباري رشح صحيح البخاري  ،161-163/1كتاب العلم ،باب هل يجعل للنساء يوم عىل حده فی العلم .إرشاد
الساری لرشح صحيح البخاری 111/1
 -1فتح الباري رشح صحيح البخاري  ،161-163/1كتاب العلم ،باب هل يجعل للنساء يوم عىل حده يف العلم .إرشاد
الساري لرشح صحيح البخاري .111/1
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بنا بر روایت امام احمد (رحمه اهلل) وتأیید ابن حجر ،روایت سهل بن أبی صالح از پدرش و از
أبی هریره که به آنها فرمود « :موعدكن بيت فالن  : »1موعد شما ،خانه فالن شخص .یعنی
زمان و مکان تدریس را تعیین نمودند.
رسول اکرم (صلی علیه و سلم ) زنان را به حضور یابی و اشترک در مجالس علم و مناسبات
دینی غرض ارتقای دانش ایشان دعوت می نماید.
تقول أم عطیة األنصاریة (رضی اهلل عنها)( :أمرنا رسول الله (صىل الله عليه وسلم) أن
نخرجهنّ يف الفطر واألضحى) :أم عطیه انصاری (رضی اهلل عنها) مکی گوید :رسول اهلل
(صلى اهلل علیه وسلم ) ما را دستور داد که برای ادای نماز عید فطر و اضحی از خانه خارج
شده و اشتراک نمائیم.
 پیامبر رحمت (صلى اهلل علیه وسلم) عناصر سرپرستی دختر را تنها به تعلیم وتربیه ،خوراک
پوشاک ،رهایش و به شوهر دادن ،منحصر ننموده ،بلکه به تعلیم وتربیه دختران نسبت به پسران
تأکید می کند ،چنانچه میفرماید« :من عال ثالث بنات فأدبهن ،وز ّوجهن ،وأحسن إلیهن
دخل الجنة»« : 2هر کس سه دختر را سرپرستی کند و آنها را خوب تربیت نماید ،به شوهر
دهد و به آنها نیکی نماید به بهشت وارد میشود».
و فرموده است« :من عال ثالث بنات وجبت له الجنة»؛ قیل :یا رسول الله! واثنتین؟ قال:
«واثنتین» قیل :یا رسول الله و واحد؟ قال« :وواحدة»« : 8هر که سه دختر را سرپرستی
کند ،بهشت برایش واجب میشود» .گفته شد :ای رسول خدا ،و دو تا هم؟ فرمود« :و دو تا».
گفته شد :ای رسول خدا ،یکی هم؟ فرمود« :یکی نیز چنین است».

 -1سایت انرتنیتی اإلسالم وتعليم املرأة  -ملفات متنوعة طريق اإلسالم ar.islamway.net
 -1روایت ابوداود ،حدیث 6111 :باب فی فضل من عال یتیامً ،ترمذی.1111 :
 -8رواه ابو داوود فی سننة.
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ُ
ٍ
بنات ،ف ََص ََب ع َليهنَّ ،
ثالث
رسول اکرم (صلی اهلل علیه و سلم) می فرماید « :من كان له
وأَطْ َع َمهننَّ وسقاهُنَّ وكساهُنَّ من جِ دَ تِه ،كُنَّ له ِحجابًا ِمنَ النا ِر يَو َم ال ِقيام ِة» . 1
2
ِل ِمن ه ِذ ِه ال ِ
بنات بشئٍ  ،فأَ ْح َسنَ إليهِنَّ  ،كان له ِستًا ِمن النار »
و می فرماید َ « :منْ ابْ ُت ِ َ
این دو حدیث شریف به اختصاص دختران در تربیه اسالمی نسبت به پسران داللت می کند.
نتیجه بحث:
به استدالل از آیات و احادیث سالف الذکر و آرای دانشمندان ،نتایج بحث را میتوان در نکات
ذیل چنین خالصه نمود:
 -1تعلیم و تربیه از دیدگاه اسالم در زندگی فرد ،خانواده و جامعه از اهمیت ویژه یی بهره
مند است؛ زندگی و بقای یک ملت ،حفظ و ارزش های اخالقی و ایدئولوژیکی یک
جامعه و انتقال آن به نسل های آینده بر اساس آموزش و پرورش شکل می گیرد.
"معرفت به ذات و صفات خداوند ،فهم تکالیف شرعی ،تمییز میان حق و باطل ،حالل
و حرام ،خوب و زشت ومبارزه با جهل ،فقرومرض ،ظلم و بی عدالتی ،تنها بواسطه علم
ودانش امکان پذیراست ( )3بنابراین ضروری است که امت اسالمی شیوه و نظام
آموزشی خود را به نفع اسالم متحول ودگرگون سازد که بتواند به این هدف وآرمان
مقدس ،جامه عمل بپوشاند وعزت وعظمت جهانی را که قبالً از آن برخوردار بوده ،به
آن برگرداند ..امروز فراگیری تکنالوژی پیشرفته برای امت اسالمی بر همه اولویت های
علمی وصنعتی مقدم است)4(.
 -2از دیگاه علمای اسالم ،منجمله عالمه شیخ البانی بنا برآیات واحادیثی که پیرامون حق زن
درخواندن ونوشتن وارد شده ،ادعای کسانی را که خواندن ونوشتن را برای زن ناجائز
 -1صحيح ابن ماجه ( )8551والبخاري يف «األدب املفرد ( )15وأحمد ( )161/1عن عقبة بن عامر ريض الله عنه وانظر
السلسلة الصحيحة للشیخ البانی (.)1111-118
 -1رواه البخاري ومسلم وأحمد  88،31 ،11،11/5عن عائشة ريض الله عنها.
 -8عبدالرحمن العبید ،اصول املنهج اإلسالمی ،ط  ،1ص .131 – 111
 -1شناخت اولويت هاي ديني ،دكتور يوسف قرضاوي ،ت ابوبكر حسن زاده ،نرشاحسان ،1831 ،ط ،1ص.11-115
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دانسته ،و به حدیث «ال تعلموهن الكتابة ،وال تسكنوهن الغرف ،وعلّموهن سورة
النور » 4.استدالل می نمایند ،بی اساس می دانند.
مسلما ،اولیای امور را شایان است که فرزندان (دختران و پسران) خود را تمام سوره های
قرآن را بشمول سوره نور تعلیم دهند ،البته تعلیم سوره نور به این معنی نیست که دختران را
ازنعمت نوشتن (کتابت) محروم سازند؛ زیرا تعلیم بدون خواندن و نوشتن میسر نخواهد شد.
واهلل هادی إلی سواء السّبیل.
 -3وضعیت بحرانی تعلیم و تربیه در افغانستان:
مشکالت وموانعی که در کشور ما فرا راه تعلیم و تربیه هر دو طبقه اناث و ذکور قرار دارد،
اطفال و نوجوانان را از مسیر رشد وتکامل منحرف ساخته ،انحطاط و عقب ماندگی را در
عرصه های گوناگون دینی و اخالقی ،سیاسی و نظامی ،علمی وفرهنگی ،اقتصادی واجتماعی
را به بار آورده است ،ریشه های این موانع و مشکالت را می توان در در نکات ذیل زیر
خالصه نمود:
-1

محیط اجتماعی نا سالم.

-2

پدیده اختالط در صنوف درسی.

-3

خلوت و اختالط زن ومرد در ادارات دولتی وسکتورهای خصوصی.

-4

عدم صالحیت مناهج و نصاب تعلیمی.

-5

عدم مراعات حجاب اسالمی.

-6

عدم تطبیق قوانین اسالمی.

 -1عالمه شیخ نارص الدین األلبانی :حدیث نهی کتابت موضوعی بوده و متام طرق آن بی ارزش (واهی) است ،گفته امام
الذهبی ،نیز همین گونه است .البانی این حقیقف را در سلسله احادیث ضعیفه به شامره ( )1111بیان کرده است * .برای
دریافت معلوات مفصل ،به سایت الکرتونی (املکتبة الشاملة) ،عبارت تعلیم املرأة الکتابة را جستجو کنند.
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مراد از محیط نا سالم در اینجا محیطی است که تمام اهل علم اعم از اطفال و نوجوانان ،مرد
وزن به آن سر وکار دارند ،مساحت این نوع محیط را می توان به سه بخش تقسیم کرد :که
بخشی از آنرا ،خانواده ،همسایه ،کوچه و بازار وافراد جامعه را احتواء می کند که اکثرا با
جهل و بی سوادی ،خرافات وعدم آگاهی کامل از تعالیم اسالم ،جنگ زدگی و بی ثباتی،
فقر وبی کاری وعدم حاکمیت قانون متأثر گردیده است .بخش دیگر این محیط را ،مکاتب،
دانشگاه ها و نهاد های علمی و فرهنگی  ،هم صنفان ،استادان و منسوبین آنها در بر می گیرد؛
که درآن قوانین و ارزشهای دینی و فرهنکی وحقوق اسالمی اطفال و جوانان در دوره های
مختلف تعلیمی و تربیوی ،مراعات نمی شود .بخش سوم آنرا مسؤولین ،کارمندان ومنسوبین
ادارات دولتی سکتورهای خصوصی تشکیل می دهد؛ که مسؤولیت ایجاد محیط کاری سالم
کنترول و تطبیق قوانین را بر متخلفین به عهده دارند .متأسفانه به علت نا شایستگی و عدم
مسؤولیت پذیری زمینه فساد اداری ،اخالقی ،اقتصادی و اخالقی را فراهم ساخته اند.
 -4اختالط (دختر و پسر) در صنوف درسی در تمام مراحل تعلیمی و تحصیالت عالی ،در
اکثرمکاتب ،پوهنتون ها و سائر نهاد های علمی و فرهنگی ،نظام اجتماعی و فرهنگ
اسالمی را به چالش کشیده است و این پدیده در ادارات دولتی باعث شیوع فساد
اخالقی ،اجتماعی ،اداری و اقتصادی گردیده .زمینه بی اعتمادی را میان زن و شوهر و
خانواده ها فراهم می سازد .و مردم را از تعلیم طبقه نسوان و توظیف آنها درادارات و
مراجع دولتی و سکتور های خصوصی متفر می سازد.
 -5مناهج و نصاب تعلیمی در مراحل مختلفه تعلیمی خصوصاٌ در دوره ثانوی و تحصیالت
عالی غیر مناسب ومتوازن بوده ،جواب گوی پرسشها و نیازهای جوانان در جامعه
اسالمی نیست ،عالوتاٌ برای طبقه اناث معارف مربوط به امور خانواده تربیه اطفال و فقه
زنان تدریس نمی شود ،در پوهنحی های علوم تطبیقی خصوصاٌ در طب و انجنیری مسائل
مربوط به عقاید اسالمی اخالق وعبادات خصوصاٌ دانش ارکان اسالم و ارکان ایمان و
سایر ضروریات دینی و ثقافت اسالمی در تمام دوره های تعلیمی و تحصیلی امر حتمی و
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ضروری و سرنوش ساز برای جوانان محسوب می شود ،زیرا صلح وهم بستگی ،آبادی و
شگوفای زیبایی و دروخشانی پیشرفت و تمدن در عرصه های گوناگون مادی و معنوی
در گرو همین ارزش ها است.
اکثر دانش جویان علوم ساینسی ،در گذشته ازدانش ضروریات دینی دربخشهای ( عقاید،
عبادات ،ا خالق ومعامالت) که دانستنش آن برای هر مسلمان (مرد و زن) فرض است ،محروم
بودند ،حتی ازعلم اخالق و سیرت نبوی که اساس تعلیم و تربیه اسالمی است .بعد از پیروزی
انقالب اسالمی ،علمای با درک کشور توانستند که تدریس ماده « ثقافت اسالمی» را در
نصاب تدریسی مرحله تحصیالت عالی جا دهند ،متأسفانه در حال حاضرحلقه هایی وجود
دارد که در تبانی با دشمنان دین تالشهایی را براه انداخته اند که ماده مهم و حیاتی را از
نصاب حذف نمایند!.
همانا ایمان راسخ ،عزم استوار ،عمل صالح ،تقوا وتوکل به خداوند سبحان  ،چند اصل عمده
و اسبابی اند برای رسیدن به خالفت الهی و دستیابی به کلید عزت ،برتری و پیشتازی در زمین
که ثمره اش رهبری تمام جوامع بشری ،تامین صلح و امنیت ،عدالت و پیشرفت درهمه شئون
زندگی و نیل به سعادت ابدی می باشد.
ح َنا َعلَ ْيهِم بَ َرك ٍ
الس َام ِء َواألَ ْر ِ
ض }(األعراف:)69:
{ َولَ ْو أَنَّ أَه َ
ْل الْ ُق َرى آ َم ُنواْ َواتَّقَواْ لَ َف َت ْ
َات ِّمنَ َّ
اگر قریه ها ایمان می آوردند ،و پرهیزگاری می کردند ،می گشادیم برآنهه برکاتی را از
آسمان وزمین.
ُوب}(الرعد :)22:آنان که
ِئ ُقلُو ُب ُهم ِب ِذكْ ِر اللّ ِه َأالَ ِب ِذكْ ِر اللّ ِه تَطْ َم ِ م
{ا َّل ِذينَ آ َم ُنواْ َوتَطْ َم ِ م
ِئ الْ ُقل ُ
ایمان آوردند و دلهای شان به یاد خدا آرام گرفت ،آگاه باش که تنها به یاد خدا دل ها آرام
می گیرند.
در خاتمه امید وارم خداوند متعا ل توفیق بازگشت به اسالم وعمل به مفتضای ال اله اال اهلل را به
امت اسالمی عنایت فرماید؛ او نیکو مددگار ویاری دهنده است.
{ َربَّ َنا الَ تُ ِز ْ
َّاب{ (اآليه)
َب لَ َنا ِمن لَّدُ نكَ َر ْح َم ًة إِنَّكَ أَ َ
نت ا ْل َوه ُ
غ ُقلُوبَ َنا بَ ْعدَ ِإ ْذ هَدَ يْ َت َنا َوه ْ
سید نصیر هاشمی
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مقام زن دراسالم
(استادحبيب الرحمن صالحي)
براي روشن شدن حقيقت اين امر ،مي بايست در آغاز نگاهي به وضعيت اجتماعي ،حقوقي و
ارزشي زن در جوامع ديگر بيندازيم ،تا تحول و تکاملي را که اسالم نسبت به حقوق زنان پديد
آورده است بهتر درک کنيم ،سپس مقام زن را دراسالم مورد مطالعه و بررسي قرار دهيم و
آنگاه به موضوع اصلي بحث ،از بعد حقوقي بپردازيم.
زن در ادوار مختلف:
در دوران جاهلي  :وضع زنان و دختران بسيار وحشتناک بوده است ،که دختران در نظر
پدران و زنان در نظر شوهران ،شيء قابل تملک و معامله بوده اند .در بعضي قبايل عرب،
دختران نوزاد را از قله ها به پائين پرتاب مي کردند ،بعضي ديگر دختران را در آب غرق و يا
زنده به گور مي کردند.
پدر مي توانست تصميم بگيرد که دختر جديد الوالده بايد بميرد و به حيات هر يک از اعضاي
خانواده ،مخصوصا زن خود خاتمه دهد .دختران و زن متوفي حقي در ميراث نداشتند ،بر
عکس فرزند خوانده ،مانند فرزند اصلي ارث مي برد .در قديم ؛ زن و دختر داراي هيچ گونه
شخصيت و اختياري نبودند .حق مالکيت ،معاشرت ،رفت و آمد و حتي حق حيات نداشتند.
در انتخاب شوهر ،به هيچ وجه نظر زن دخيل نبوده و بدون چون و چرا بايد تسليم مي شد.
در يونان  :چون منظور از ازدواج ،صرفا بقاي نسل خانواده به وسيله فرزندان ذکور بوده ،بدور
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انداختن زناني که پسر نمي آوردند مانعي نداشته است .زن شي قابل تملک و عنصر توالد و
ارضاي شهوات بوده و به هيچ وجه او را شريک مرد و واجد قواي کامل بشري نمي دانست.
در مشرق زمين  :بسياري از متفکرين معتقد بوده اند که زن داراي روح خالد انساني نيست و
به همين مناسبت حق ندارد بعد از وفات شوهر زندگي کند .سوختاندن زنده با جسد شوهر
متوفي ،در بعضي نقاط عالم ناشي از همين عقيده است .اين وضعيت رقت آور در غرب
همچنان ادامه داشت.
دختر در انتخاب شوهر حق اظهار نظر نداشته ،بلکه بايد صد در صد متابعت کند .مرد در
استفاده از عوايد ملکي و يا دستمزد زنان  -حتي بر خالف رضايت زن کامال خود مختار بوده
است ،زيرا زن هيچ حق مستقل اقتصادي نداشت.
زن در اسالم  :پس از اسالم زن مقام وااليي در خانواده و اجتماع بدست آورد و از منجالب
فساد جاهليت بيرون آمد و اسالم به او حيثيت داد.
نخست توجه شما را به آيه از سورة حجرات جلب ميکنيم( :يأيُّها الناس اِنّا خلَقناکم من
ذَکَرٍ و اُنثي و جَعلناکم شعوباً و قَبائل لِتَعارفوا ان اَکرمَکُم عِنداهلل أتقاکم) يعني اي
مردم! ما شما را از مرد و زن آفريديم و شما را شعبه شعبه و قبيله قبيله قرار داديم تا بدين
ترتيب ،يکديگر را بشناسيد و بدانيد که گرامي ترين شما نزد خداوند متعال با تقواترين شما
است .حال توجه کنيد به اولين آيه از سورة نساء که ميفرمايد« :يأيُّها الناس اتَّقوا ربَّکُم
حدَة وَ خَلَق مِنْها زَوْجَها وَ بَث مِ ْنهُما رِجاالً کَثيراً وِ نِساء
الَّذی خَلَقَکُم مِن نَفْس وا ِ
وَ اتَّقوا اهللَ الَّذی تَسائَلون بِه وَ األرْحام  »...يعني ،اي مردم! در برابر خداوند تقوا داشته
باشيد (از گناه و شرارت بپرهيزيد) پروردگاري که شما را از يک سرشت و نفس واحد آفريد
و از همان نفس  ،همسرش را نيز پديد آورد و از آن دو (آدم و حوا) مردان و زنان زيادي را
پراکنده کرد و در مورد خدايي که به خاطر او از همديگر درخواست ميکنيد ،درباره اقارب و
ارحام خود تقوا پيشه کنيد.
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مالحظه ميفرماييد که در مسألة آفرينش از نظر قرآن کريم ،تفاوتي ميان مرد و زن وجود
ندارد.
آيه  591سورة آل عمران ميفرمايد« :فَاسْتَجاب لَهُم رَبُّهُم إنّي الاُضيع عَمَل عامِلمِنْکُم
مِن َذکَرٍ أو أُنثي بَعْضُکُم مِن بَعْض» پروردگار دعاي شان را استجابت کرد و آنها بدانند
که من عمل نيک آنها را چه مرد باشد و چه زن ،ضايع نخواهم کرد.
به تعبير آخر آيه «بعضکم من بعض» توجه کنيد يعني; در نظر من ـ که آفريدگار شما هستم ـ
مرد و زن شما يکسان است و اگر مؤمني عمل صالح انجام دهد به او پاداش خواهم داد .اما اين
که مرد يا زن باشد ،در پاداش فرقي نميکند .از نظر حقوقي نيز قرآن کريم ،مرد و زن را مورد
توجه قرار داده و ميفرمايد « :ولَهُن ِمثْل الَّذی عَلَيْهِن »...يعني هر حقي که مرد بر گردن
زن دارد ،به همان اندازه زن نيز بر عهده مرد حقوقي دارد و نيز ميفرمايد « :للرِّجال نَصيب
مِمَّا اکْ َتسَبوا وَ لِلنِّساء نَصيب مِمَّا اکْ َتسَبْن »...يعني براي مردان از تالشهاي اقتصادي آنها
بهره است و براي زنان نيز همان بهره از تالشهاي اقتصادي آنهاست; نه اين که مردان بتوانند
ناحق سهم آنها را نيز به خود اختصاص دهند.
در مورد حسن معاشرت با زنان نيز مى فرمايد « :وعاشِرُوهُن بالمَعْروف » يعني با روش نيک
به زنان زندگي نماييد.
وتعبير که گويا« :مردان بر زنان حکومت دارند» و چنين برداشتي از کلمه «قوّام» در «الرِّجال
قَوَّامُون عَلَي النِّساء» نموده ،صحيح نيست ،بلکه مقصود اين است که ،مردان در امور مالي،
اقتصادي و خانوادگي ،سمت مسؤوليت و سرپرستي را دارند; چه اين که زنان به علت شرايط
خاص جسماني و سرپرستي امور منزل و مسؤوليت امر توالد و نگهداري و سرپرستي اوالد ،در
کارها و مشاغل دشوار يا اموري که با جريانها و حوادث اجتماعي ارتباط دارد ،کارآيي الزم را
ندارند و اين يکي از خدمات بزرگ اسالم در مورد زنان است ،که با برداشتن تکاليف دشوار،
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شرايط را براي انجام مسؤوليت حساس و دقيق همسري به ويژه مسؤوليت مادري ،مهيا ساخته
است.
اگر عالوه بر امور تربيت اوالد و مسايل دوران حمل ،رضاع (شيردادن) ،سرپرستي و رسيدگي
به امور منزل ،بارهاي ديگري نيز بر دوش زن قرار مي گرفت .مثل مشکالتي که مربوط به
تنظيم و ادارة امور مختلف زندگي است ،قطعاً از عدالت و انصاف دور بود .زنان نميتوانستند
به هر دو وظيفة خود رسيدگي نمايند.
اسالم با تقسيم وظايف ،کوشيده است تا آن چه با طبيعت زن سازگار بوده و روح ًا و جسم ًا
با آن انطباق دارد ،بر عهدة او قرار دهد و آن چه با سرشت و ساختمان جسمي و فکري مرد
منطبق است ،در حوزة مسؤوليت او قرار دهد.
امروز ،نيز در کشورهاي پيشرفته ،زنها از سنگيني بار مسؤوليت خارج از خانه ،اظهار نگراني
فراواني ميکنند.
زنان معموالً تحت تأثير احساسات و عواطف خود نظر ميدهند و غالباً فکر و عقل شان ،مورد
تهاجم حب و بغض و نظرات آني و زودگذر آنهاست .لذا الزم است علماي بشر ،مردان و زنان
را نسبت به اين خطر آگاه سازند.
زنان صالح دراسالم قدوه قراردارند  :چرا قرآن کريم از زنان بزرگي چون مريم و آسيه
همسر فرعون به عنوان ضرب المثل فضيلت و عظمت ذکر نموده است؟
«ضَرَب اهللُ مَثَالً لِلَّذين آمَنُوا اِمْرَأَت فِرْعَون  ...وَ مَرْيَم ابْنت عمران » ...خداوند
براي کساني که ايمان آورده اند ،همسر فرعون و حضرت مريم را مثل آورد و نيز بعضي از
سور قران کريم به زنان نسبت شده مثل :مريم و نساء.
وقتي از زن در برابر مرد سخن گفته مي شود ،چه بسا ممکن است در اولين مرحله ،نوعي تقابل
و تضاد بين زن و مرد به ذهن خطور ميکند ،اما بايد دانست که هدف از اين مقايسه و مطالعه
تطبيقي ،تعارف و شناخت بهترين راه تکامل و در نتيجه تعامل و همکاري هر چه بيشتر توسط
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هر يک از مرد و زن است و نه تقابل وتفاخر و تضاد و در نتيجه نزاع و درگيري و در افتادن به
وادي انحطاط.
از ديدگاه اسالم ،زن و مرد ،دو صنف اند از يک نوع و نه دو نوع از يک جنس ،و به همين
جهت در عين داشتن وحدت نوعيه ،هر کدام ،از ويژگي هاي خاص خويش برخوردار است و
همين ويژگي ها است که سبب برخي تفاوتهاي حقوقي بين زن و مرد شده است ،بدون آن که
کمترين اختالفي را در انسانيت و ارزشهاي انساني بين آنان پديد آورد.
حکمت آفرينش مرد و زن :
خداوند خالئق را (انسان ها و جن ها) را براى هدف بزرگ عبادت آفريده است تا اينکه او را
يگانه دانسته و فقط او را بپرستند.
جنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ .الذاريات.]65 :
{وَمَا خَلَ ْقتُ الْ ِ
«من پري ها و انسان ها را جز براى پرستش خود نيافريده ام».
خداوند متعال انسان ها را آفريده است و هر يکى را با ويژگى هاى خاصى از ديگرى جدا
کرده است ،توان و تحمل و نيروى مرد با زن متفاوت است؛ بنابراين وظيفه هريک مناسب با
فطرت و طبيعت اوست و خداوندمتعال بر حسب علم و درايت خويش هر يک از زن و مرد را
وظيفه اى مناسب حال او داده است .زن و مرد ،در آفرينش کامال يکسان اند ،هم نسبت به مبدأ
و چگونگي آفرينش و هم نسبت به هدف آفرينش.
مبدأ آفرينش  :بي بي حوا (عليها السالم) همسر آدم (ع) ومادر تمامي بني آدم است .خداوند
متعال او را به قدرت کامل خود از قبرغه چپ آدم (ع) پيدا کرد و باز با آدم نکاع کرد و هر دو
را دربهشت جاي داد و آنها را از خوردن يکي از درختها جنت منع نمود ،آنها به سهود و لغزش
تحت لمس شيطان آمدند و از ميوه آن درخت خوردند که بعداز آن خداوند متعال برايشان
حکم فرمود که ازجنت به دينا برويد وقتيکه به دنيا آمدند به خطاء خود بسيار زياد گريه کردند.
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پس خداوند آنان را بخشيد در آن وقت از آدم(ع) جدا شده بود که باز هر دو را خداوند متعال
يکجا نمود که بعد ازآن اوالد بي حسابي پيدا کردند.
زن و مرد ،هر دو از يک مبدأ و گوهر پديد آمده اند ،و اين سخن هم نسبت به اولين انسان ،از
زن و مرد ( آدم و حوا ) صادق است و هم نسبت به فرزندان دختر و پسر آنان در ادامه نسل بني
آدم.
قرآن کريم تصريح مي فرمايد که در نخستين آفرينش ،زنان از همان آفريده شده اند که مردان
هستند.
همان طور که زن را آرامش بخش مرد معرفي کرده ،آرامش خود او را نيز در کنار مرد تأمين
نموده است .لحن آيات قرآن کريم در اين زمينه به گونه اي است که در عين اعالم نياز هر
يک از زن و مرد به ديگري ،به اصالت و استقالل هر يک از دو صنف اشارت داشته و هيچ
صنفي را طفيلي صنف ديگر قرار نمي دهد.
ماهيت انساني و لوازم آن  :وقتي که زن و مرد در ابعاد مختلف آفرينش ،از اصل همساني
برخوردار باشند ،طبعا ازلحاظ برخورداري ماهيت انساني و لوازم آن نيز يکسان بوده و از ارزش
مساوي بهره مند خواهند بود و هيچکدام موجودي درجه دوم تلقي نخواهد شد.
هر دو براي رسيدن به تکامل و هدف نهايي آفرينش انسان ،از استعدادها و امکانات يکساني
برخوردار اند و زن و يا مرد بودن ،موجب هيچ گونه مزيت و يا محروميتي نمي شود ،هر دو
حامل امانت الهي(عبادت) و هر دو داراي وجدان اخالقي اند و هر دو يکسان از تعليم الهي و
نعمت بيان بهره مند اند و باالخره هر دو همانند هم و در کنار هم مخاطب خداوند متعال و
پيامبران گرفته اند.
موانع راه تکامل  :موانعي که بر سر راه تکامل هر يک از زن و مرد قرار دارد نيز يکسان
است و از اين جهت بين آن دو اختالفي نيست ،به عنوان مثال :قرآن کريم  ،همراه با ذکر
مصاديق مختلفي ،نفس حيواني و شيطاني را به يک گونه به عنوان موانع راه تکامل مرد و زن
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معرفي مي کند.
زن با کسب کماالت ،به همان سان ارجمند خواهد بود که مرد ؛ و با کسب رذايل ،همان گونه
ضد ارزش خواهد شد که مرد .و اين ،افزون بر آن ارزش ذاتي است که هر دو ازلحاظ بهره
مندي از روح الهي ،يکسان از آن بهره مند اند .در اين جا سخن از ارزشها و يا ضد ارزشهاي
اکتسابي است .زنان در بهره مندي از ارزشهايي همچو :ايمان ،سبقت در ايمان ،عمل صالح،
تقوا ،علم و دانش و  ...با مردان تفاوتي ندارند ،چنانکه در انحطاط ناشي از کسب رذايلي چون
 :کفر ،شرک و نفاق با مرد اختالفي ندارند .در هنگام ارائه الگوهاي مثبت و منفي ،از زنان نيک
و بد ،در کنار مردان نيک و بد ياد مي کند و به عنوان مثال :از حضرت حوا همسر حضرت
آدم ،ساره همسر حضرت ابراهيم ،مادر يحياي پيامبر ،همسر حضرت زکريا ،مادر مريم همسر
عمران ،حضرت مريم مادر حضرت عيسي ،مادر و خواهر حضرت موسي ،آسيه همسر فرعون
مصر ،دختران شعيب پيامبر و بلقيس ملکه سبآ به نيکي ياد مي کند و در برابر ،از زن نوح ،زن
لوط و زن ابي لهب به زشتي نام مي برد و در اين مسير تا بدانجا پيش مي رود که زناني پاک و
مؤمن ،همچنين آسيه و مريم را به عنوان الگوي مؤمنين همچنين همسر نوح و همسر لوط را به
عنوان الگوي کافرين معرفي مي فرمايد و با اين معرفي ،استقالل شخصيت وي را نيز  -چه
مثبت و چه منفي  -به نمايش مي گذارد.
ويژگي ها و تفاوت ها  :حقيقت آن است که واقعيات عيني تابع احساسات و قضاوت انسان
قرار ندارند و تفاوت زن و مرد هم از نظر جسمي و بدني و هم از نظر روحي و عاطفي آنقدر
روشن است که انکار آن ،انکار بديهيات است .البته واضح است که سوء استفاده مردان از اين
تفاوتهاي طبيعي و ذاتي ه رگز نمي تواند دليلي بر نفي و انکار اين تفاوتها باشد ،بلکه بر عکس،
فقط با شناخت اين تفاوتها است که مي توان به تنظيم روابط حقوقي عادالنه اي متناسب با اين
واقعيات براي زن و مرد ا قدام نمود .تفاوتهاي زن و مرد شبيه اختالفات ميان اعضاي يک بدن
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است .اگر خداوند تعالي هر يک از چشم و گوش و دست و ستون فقرات را در وضع
مخصوصي قرار مي داد ،نه از آن که با دو چشم به آنها نگاه مي کرد.
خالصه آن که اين نوع اختالفات بين زن و مرد ،تأثيري در ماهيت و ارزشهاي انساني آنها
نداشته ،بلکه آيتي از حکمت آفريدگار است .تفاوتي حکيمانه و تناسبي سازگارانه است که
نوع انسان را به دو صنف زن و مرد تقسيم مي کند تا هر يک مکمل وجود ديگري شود.
يکي از اختالفات جسمي مرد و زن ،اختالفات اندامي مربوط به توليد نسل است .بر اساس اين
اختالف طبيعي ،نقش پدر در تولد فرزند بسيار ضعيف تر و کم اهميت تر از نقش مادر است
که مي بايست در مدتي طوالني نزديک به  9ماه جنين را پرورش دهد و اين بار سنگين و امانت
بزرگ را با همه عوارضي که دارد با خود حمل کند .اختالف اندامي ديگر به تغذيه فرزند
مربوط مي شود ،زن به گونه اي آفريده شده است که بطور طبيعي قادر است فرزند خود را در
دو مرحله به بهترين شکل تغذيه کند و بهترين و مناسب ترين غذاها را در اختيار او قرار دهد،
يکي مرحله جنيني و تغذيه جنين از خون مادر ،و ديگري مرحله پس از تولد و تغذيه طفل از
شير مادر.
اختالف جسمي مرد و زن  -در وجه غالب  -به قدرت و نيروي بدني و چگونگي رشد مربوط
مي شود .اختالفات ديگر ؛ از اين قرار است :
« مرد بطور متوسط درشت اندام تر است و زن کوچک اندام تر ،مرد بلند قد تر است و زن
کوتاه تر ،مرد خشن تر است و زن ظريف تر ،صداي مرد کلفت و خشن تر و صداي زن نازک
تر و لطيف تر ،رشد بدني زن سريعتر و رشد بدني مرد بطيء تر است ،حتي گفته مي شود جنين
دختر از جنين پسر ،سريعتر رشد مي کند .رشد عقالني مرد و نيروي بدني او از زن بيشتر است.
مقاومت زن در مقابل بسياري از بيماري ها از مقاومت مرد بيشتر است .زن زودتر از مرد به
مرحله بلوغ مي رسد و زودتر از مرد هم از نظر توليد مثل از کار مي افتد دختر زودتر از پسر به
سخن مي آيد .مغز متوسط مرد از مغز متوسط زن بزرگتر است ولي با در نظر گرفتن نسبت مغز
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به مجموعه بدن ،مغز زن بزرگتر است .ريه مرد قادر به تنفس هواي بيشتري از ريه زن است،
ضربان قلب زن ،از ضربان قلب مرد سريعتر است» .
بعد جسمي  :زن و مرد از نظر جسمي تفاوتهاي زيادي دارند و هيچ فردي اين را انکار نمي
کند ،حتي هر يک از سلولهاي بدن هر انساني نشان از جنسيت خويش دارد و اين تفاوتها دليل
بر فرق در توان کاري و قدرت بدني شده که به طور معمول مردان از زنان قويتر مي باشند و از
اين نظر برتري دارند .اما رشد دختران از پسران شديدتر و بلوغ آنها زودتر صورت مي گيرد.
ازدواج و توليد نسل معلول همين تفاوتها است.
بعد رواني و عاطفي  :زنان سرشار از عواطف و احساسات مي باشند و زودتر از وقايع تأثير
مي پذيرند و به هيجان مي آيند .البته اين وجود ماالمال از احساس حکمتي است تا کار توليد
نسل و تشکيل خانواده بهتر صورت گيرد .زن در عين دارابودن مشترکات از جهاتي با مرد
اختالف دارد.
چون ويژگيهاي ساختماني متوسط زنان نظير :مغز ،قلب ،شريانها ،اعصاب ،قامت و وزن ،طبق
آن چه که در کالبد شناسي توضيح داده شده است از متوسط مردان در همان ويژگي ها
مؤخرتر است و اين مسئله موجب شده است که جسم زن لطيفتر و نرم تر از مرد باشد و در
مقابل جسم مرد درشت تر و سخت تر باشد و احساساتي لطيف نظير :دوستي ،رقت قلب،
زيباگرايي و آرايش جويي در زن بيشتر و انديشه گرايي در مرد فزون تر شود .بنابر اين زندگي
زن «احساس گرا» و زندگي مرد «انديشه گرا» است.
بعد فرهنگي  :فرا گرفتن علم و دانش موضوعي است که در آيات و روايات متعددي بر ان
سفارش هاي فراوان شده است .در اسالم آموزش حقي است که زن و مرد از آن بطور يکسان
بهره مي گيرند.
پيامبر اسالم (ص) مي فرمايند« :طلبُ العلمِ فريضةٌ علي کل مسلم» جستجوي دانش بر زن و مرد
واجب است .اسالم مي خواهد زن آشنا به تمام معارف الهي باشد و از نظر فرهنگي و علمي
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رشد کند تا بتواند نسلي عالم به معارف حقه و سرشار از علم و دانش بپروراند .به همين دليل
آموختن علم و دانش را محدود به زمان و مکان نکرده و بر هر انساني اعم از مرد و زن
ضروري و الزم دانسته است ،حتي در آموختن اصول اعتقادات و احکام شرعي که بر زنان
تکليف و واجب مي باشد ،اجازه شوهر شرط نيست و منع شوهر در آن تأثيري ندارد.
بعد اجتماعي  :در اسالم زنان در مسائل اجتماعي شرکت مي کنند و هيچ منعي براي
شرکت در فعاليتهاي گروهي ندارند .مانند شهادت دادن ،سرگرمي در اوقات فراغت ،حق امر
ن و المؤمنات بعضهم اولياء
به معروف و نهي از منکر قرآن مجيد مي فرمايد( :والمؤمني َ
بعض يأمرون بالمعروف و ينهَون عن المنکر و يقيمون الصلوة و يؤتون الزکوة و
م( سوره توبه ،آيه 15
يُطيعون اهلل و رسوله اولئک سيرحمهم اهلل اِن اهلل عزيٌز حکي ٌ
مردان و زنان برخي بر برخي واليت (سرپرستي) دارند ،به معروف يکديگر را امر مي کنند و از
منکر بازمي دارند و نماز مي گذارند و زکات مي دهند و از خداوند(ج) و پيامبرش فرمان مي
برند ،خداوند(ج) ايشان را رحمت خواهد کرد.
البته اسالم حضور زن را در اجتماع مشروط بر حفظ حجاب و پوشش کامل او دانسته؛ که اين
به معني محدود کردن زن نيست .به عبارت ديگر اسالم با حضور اجتماعي زن مخالف نيست؛
بلکه با بي بندوباري و بي عفتي اجتماعي مخالف است .حجاب در اسالم به معني منع حضور
زن در جامعه نيست؛ بلکه به معني حضور تحت شرايط معين است.
بعد سياسي  :در زمان پيامبر اکرم (ص) شوهر يا پسر بجاي زن نمي توانست بيعت کند ؛ بلکه
پيامبر (ص) طبق دستور قرآن کريم با زنان بيعت کردند و در تاريخ نيز ثبت شده است.
ن
قرآن کريم مي فرمايد« :يأيها النبي اذا جاءک المؤمنات يبايعنک علي اَن اليشرک َ
باهلل شيئاً و اليسرقن و اليزنين و اليقتلن اوالدهن و اليأتين بهتان يفترينه بين
أيديهن و أرجلهن و اليعصينک في معروف فبايعهن و استغفر لهن اهلل اِن اهلل
غفورٌ رحيم» (سوره ممتحنه ،آيه  :)51اي پيامبر اگر زنان مؤمن نزد تو آمدند با بيعت کنند،
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بدين شرط که هيچ کس را با خدا شريک نکنند و دزدي نکنند و زنا نکنند و فرزندان خود را
نکشند و بهتان نزنند و فرزندي را که از آن شوهرشان نيست به او نسبت ندهند و در کارهاي
نيک از تو نافرماني نکنند ،با آنها بيعت کن و برايشان از خداوندمتعال آمرزش بخواه ،که
خداوند آمرزنده و مهربان است.
پس زنان به عنوان يک فرد در جامعه انساني مي توانند در فعاليتهاي سياسي شرکت کنند و نظر
خود را درباره موضوعات سياسي آزادانه بيان کنند .همچنين زنان در زمان پيامبر (ص) در
نهضت بزرگ اجتماعي – سياسي هجرت شرکت کردند.
قرآن کريم مي فرمايد« :يأيها الذين امنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات
فامتحنوهن اهلل اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فالترجعوهن الي الکفار» (
سوره ممتحنه ،آيه  )51اي ايمان آورندگان! چون زنان مؤمني که مهاجرت کرده اند به نزدتان
آيند ،بيازماييدشان .خدا به ايمانشان داناتر است .پس اگر دانستيد که ايمان آورده اند ،نزد
کافران بازشان مگردانيد...
بعد اقتصادی  :اسالم زن را در مباحث مالي و اقتصادي آزاد گذاشته است« .للرجال
نصيبٌ مما اکتسبوا و للنساء نصيبٌ مما اکتسبن»  :مردان نصيبى از آنچه به دست مى
آورند دارند و زنان نيز نصيبى (و نبايد حقوق هيچ يک پايمال گردد) (سوره نساء ،آيه .)21
اسالم به شکل بي سابقه اي جانب زن را در مسائل مالي و اقتصادي رعايت کرده ،از طرفي به
زن استقالل و آزادي کامل اقتصادي داده و دست مرد را از مال و کار او کوتاه کرده و حق
قيموميت در معامالت زن را از مرد گرفته و از طرف ديگر با برداشتن مسؤوليت تأمين بودجه
خانوادگي از دوش زن ،او را از هر نوع اجبار و الزامي براي دويدن به دنبال پول معاف کرده
است.
عالوه بر آزادي اقتصادي زن در اموال خود ،در مهر و نفقه خودمختار هستند ؛ به اين علت که
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نيروي جسماني او کم است و همچنين قواي بدنش در اثر دوران بارداري و شيردهي و تربيت
فرزند نيز کمتر مي شود و پرداخت نفقه و مهر بر مردان واجب است.
وظايف مرد با زن  :به علت اختالف بودن وظايف مرد و زن ،در برخى از احکام شرع نيز
هر يک از آن ها حکم جداگانه اى دارد.
شهادت دادن  :اسالم براى شهادت دادن وجود دو مرد را شرط قرار داده است اگر دو مرد
نباشند آنگاه شهادت يک مرد و دو زن قبول است ،همانگونه که خداوندمتعال در قرآن فرموده
است:
{فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة« .]282 :و اگر دو مرد نبود يک
مرد و دو زن از ميان کسانى گواه بگيريد که مورد رضايت و اطمينان شما هستند».
اسالم شهادت زن را در مقابل يک مرد با توجه به فطرت زن قرار داده است که معموال زن به
امور و جرائم و خريد و فروش و ديون و غيره کمتر اهميت مى دهد .زيرا زن به سبب مشغول
بودن به تربيت فرزندان و امور خانه دارى و نيز شير دادن بچه و يا مريضى قاعدگى و يا نفاس
سخت فراموش کار است .بنابراين اگر دو زن باشند يکديگر را ياد آورى مى کنند و اينگونه
حق بهتر ثابت مى شود و بر کسى ظلم نمى شود .خداوند فرموده است{ :أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
فَتُذَکِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة« .]282 :تا اگر يکى (در امر گواهى دادن) انحرافى پيدا
کرد ديگر به او ياد آورى خواهد کرد».
اسالم گواهى زن را پذيرفته است و آن را کامال رد نکرده بلکه الزم قرار داده است که در
شهادت دو تا زن باشند که يکديگر را در صورتى که فراموشي تذکر دهند تا مبادا حقى ضايع
شود و يا بر کسى ظلمى صورت بگيرد.
ميراث { :لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَ َي ْينِ} [النساء« .]11 :حق ميراث يک مرد به اندازه بهره دو
زن است».
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خداوند سهميه مرد را از ارث دو برابر سهميه زن قرار داده است نه بخاطر اينکه حق زن را ضايع
کند بلکه براى حفظ حقوق زن چنين کرده است زيرا مرد مؤظف است مخارج زن را تهيه
نمايد و مهريه اش را بپردازد و در صورت عدت ،نفقه زن بر شوهر الزم است .با توجه به اينست
که خداوند سهميه مرد را دو برابر قرار داده است و در اين حکم هيچ نوع توهينى به زن و يا
تضييع حقى نشده است.
طالق { :الطالق مرتان فإمساک بمعروف او تسريح بإحسان} (البقره )222 :طالق
(رجعي) دو بار است (و بعد از ان) «يا نگهداری به شيوه معروف و شايسته و يا
رها کردن به احسان است» .از آنجا که مرد به زن مهريه مى دهد و در مدت عدت نفقه
اش را مى پردازد و به خاطر اينکه تحملش بيشتر است و در صورت بروز مشکل و ناراحتى،
صبورتر است هيچگاه به خاطر ناراحتى معمولى اقدام به طالق زنش نمى کند و اگر همچنانکه
طالق در اختيار مرد است بدست زن هم مى بود آمار طالق چندين برابر افزايش مى يافت.
همچنانکه در کشورهاى غربى اين چنين است .بنابر اين اسالم تنها طالق را به اختيار مرد
گذاشته است.
اصل بزرگذاشت شخصيت زن:
نقش مادری  :در اسالم بر احترام پدر و مادر سفارش شده است « .و قضي ربک أال تعبدوا
إال اياه و بالوالدين إحسانا :»....و پروردگارت فرمان داده :جز او(خداوندمتعال) را نپرستيد! و به
پدر و مادر نيکى کنيد! هر گاه يکى از آن دو ،يا هر دوى آنها ،نزد تو به سن پيرى رسند،
کمترين اهانتى به آنها روا مدار! و بر آنها فرياد مزن! و گفتار لطيف و سنجيده و بزرگوارانه به
آنها بگو (سوره اسري ،آيه « )12و وصينا االنسان بوالديه :»...و ما به انسان درباره پدر و مادرش
سفارش کرديم ،مادرش او را با ناتوانى روى ناتوانى حمل کرد (به هنگام باردارى هر روز رنج
و ناراحتى تازه اى را متحمل مى شد) ،و دوران شيرخوارگى او در دو سال پايان مى يابد (به او
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توصيه کردم) که براى من و براى پدر و مادرت شکر بجا آور که بازگشت (همه شما) به سوى
من است (سوره لقمان ،آيه  )51اما در مورد احترام مادر بيشتر سفارش و تأکيد شده است.
نقش همسری  :قرآن کريم مي فرمايد «:وعاشروهن بالمعروف »(سوره نساء ،آيه  :) 59با
آنها با نيکي رفتار و زندگي کنيد .معروف همان چيزي است که متضمن هدايت عقل و حکم
شرع و فضيلت و محاسن خلق نيکو و سنت هاي حسنه در آداب است .شريعت اسالمي مردان
را به نيکي کردن و حسن معاشرت با همسران شان سفارش کرده اند.
مصادرومراجع :
قرآن کريم.
صحيح البخاري.
سيرة ابن هشام.
تفسير طبرى  :مؤلف ابو جعفر محمد بن جرير طبرى متوفى سنه 251هـ
تفسير کابلي  :مؤلف محمود الحسن
احياء علوم الدين  :مؤلف امام محمد غزالى
المصباح المنير.
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جایگاه زن قبل از اسالم
(مولوی محمد صابر صادقی)
تا آنجایی که پیرامون حقوق زن قبل از اسالم تحقیق و تدقیق گردیده ،زن در زمان جاهلیت و
قبل از اسالم مانند سایر اجتماعات همان آوان مقهور اراده و تمایالت منفی و نا معقول مردان
بوده و در سن خور د سالی تحت قیمومیت پدر بعد از آن تحت والیت و نظر شوهر و پس از
مرگ شوهر تحت استیالء  ،استبداد و محکومیت بوده زیرا تمایالت مردان سرنوشت آنها را معین
و مقرر میکرد.
با توجه به همین اصل کمترین توجه و مالحظه ای بر اراده و رضایت دختر و زن مظلوم کسی
نداشت قوانین و سنت های صنعتی و ساختگی محیط و حق عمل و نظر نمی داد ،بلکه او را
منحیث برده می شناختند؛ لذا زن بر احساس تمایل مرد هر روز مورد تبادله و تعویض قرار می
گرفت ،کسی به او حق انسانی قایل نبود و این موجود حصاری جز تسلیم و اطاعت راه دومی در
پیش نداشت زیرا قاعده و قوانین مفسد و منحط محیط برای او شخصیت انسانی قایل نبود و او
هم مردان را شخصیت خود اراده می پنداشت.
تاریخ گواه و شاهد آنست که مترقی ترین و متمدن ترین متلها قبل از اسالم ملت های مردم
یونان ،چنین و فارس بودند زنان را از نظر اخالقی در بد ترین حالت اجتماعی قرار می دادند.
زنان در ادوار جاهلیت از هیچ گونه حیثیت و احترامی که متضمن حقوق زن منحیث انسان باشد
برخوردار نبودند ،زن موجود بی ارزش و یا هم وسیله شرور و بد بختی ها شمرده می شد و هرگز
حیثیت و کرامت انسانی را در اجتماع نداشت.
زن در آن زمان از حقوق اجتماعی کامالً محروم و معزول بود و فعالیتش همه در زوایای منزل
پایان می یافت و او را صرف وسیله عیاشی تولید نسل و مستخدم خانه می دانستند با وجود این
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همه محرومیت ها و مظلومیت هایی که در حق زن بی دفاع روا می داشتند ،مرد صاحب همه
امتیازات مادی و معنوی بود هر جرمی را که مرد مرتکب می شد در مسیر حرکتش موانع و
اشکالی وجود نداشت چون قوی و نیرومند بود در همه موضوع خود را بر حق می دانست ضرب
المثل مشهور بود که حق همیشه با قویست.
سیر زمان به سرعت نور سپری می گردید ادیان سماوی و یکی پی دیگری ،نازل می شدند اما به
اصالت خود باقی نمی ماند ،از جمله آن ادیان منسوخ شده یکی هم دین موسی علیه السالم بود.
چنانچه قرآنکریم بیان داشت پیروان آن در دین موسی تغیراتی وارد کردند و حسب خواهش
خود آن را تغیر دادند اما دینی که موسی علیه السالم به امت خود آورده بود در آن عصر
جوابگوی خواستهای طبیعی و مشروع زن بود.
طوایف یهود که بر مبنای قانون قبیله عمل می کردند عقیده و داشتند که دختر حیثیت خادم را
دارد و پدرش حق داشت دختر خود را در معرض تبادله و فروش قرار بدهد.
به زن میراث داده نمی شد مگر در صورتیکه برادر نمیداشت اما پدر اخالقاً خود را مکلف می
دانست بدخترش چیزی بدهد.
در جامعه مسیحیت:
در جامعه مسیحیت رابطه زن با محیط ،رابطه ناقص و غیر معقول بود چون زن را مظهر معاصی و
معایب و مفاسد می دانستند و زن را دری از دروازه های جهنم برای مرد می دانستند تا آنجا که
در سال  685میالدی که مصادف با ایام جوانی رسول اکرم صلی اهلل علیه وسلم بود فرانسوی ها
 ...کنفرانسی تدویر نمودند مبتنی بر اینکه زن انسان است یا غیر انسان در این زمینه به بحث و
تفکر پرداختند!! و در قطعنامه کنفرانس پذیریفته شد که  :زن انسانیست که برای خدمت به مرد
آفریده شده است!!
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وضع زن در جامعه فارس:
در جامعه فارس زن حیثیت کنیز و برده را داشت و مانند اشیاء همیشه مورد خرید و فروش قرار
می گرفت ،ناظم و حکومت آنوقت تبادله آنرا مجاز و قانونی اعالم نموده بود ،مرد ها حق داشتند
حتی تا سرحد مرگ در مورد زنان معامله کنند هیچ داد گاه و مرجعی نبود که از روزگار سیاه و
سخیف زن باز پرسی نماید ،قبیع تر و شنیع تر از همه اینکه در زمان مریضی ماهوار که یک امر
طبیعی است زن را از خانه بزور میراندند و در محل مخصوصی ،خارج از شهر یا قریه مدتی را
سپری می کرد.
با زن حایضه هیچکس حق معاشرت را نداشت اگر کسی برای او نان و طعام می برد روی بینی
خود را با تکه می بست تا از نجاست و پلیدی او در امان باشد.
در جامعه فارس نکاح با محرمات نسبی اعم از خاله ،دختر و خواهر مجاز بود .نظر به اظهار تاریخ
گذشته یزدگرد که در اواسط قرن پنجم میالدی براریکه قدرت نشست و حکومت میکرد دختر
خویش را به نکاح خود گرفته بود (که بعداً اقدام بقتلش نمود) این کار در آن روزگار در ایران
گناه شمرده نمی شد.
و اما در جامعه اعراب بومی و وحشی! فجیع ترین پیشامدی که در طول تاریخ با زن انجام یافته
است از جانب اعراب بدوی و قبیله نشین اعمال گردیده است .اعراب بومی و بدوی که در عهد
جاهلیت نه تمدنی نه حکومتی و نه ترقی را می شناختند هر قبیله برای خود حکومت و قوانین می
ساخت با دختران و زنان خود هرچه که میخواستند انجام میدادند از نگاه عادات و رسوم خود
حکومت قبیلوی هر دختر در مرحله اول حق ازدواج را با پسر عم خود داشت اگر پسر عمش
رغبت نمیداشت می توانستند به دیگری او را بدهند و اگر گاهی از قبیله بیگانه کسی خواستگار
او میشد روساء و بزرگان قبیله به عنوان ایجاد اتحاد هماهنگی و برقراری حسن تالیف ،یکنوع
پیمان تدافعی ایجاد می کردند ،پدر و برادر دختر قلباً از اجرای این امر ناراض بودند.
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و پدر به هنگام بدرقه عروس به او مخفیانه می گفت :برو امید وارم پسر نزائی و زایمان
برتو آسان مباد .زیرا تو برای ما دشمن میزائی!) یکی از شوم ترین عادت اعراب بومی این بودکه
معموالً در روز اول خواستگاری که آنرا یوم امالک می نامیدند مهر صداق معین می شد.
اما از این صداق که مال دختر بود اما آن مظلوم اندکترین سهمی نداشت ،بلکه قبیله و اولیاء دختر
همه آنرا می بلعیدند در این محیط اقسام و انواع نکاح معمول بود که ما از جمله بطور موجز و
مختصر از چند نوع نکاح یادهانی میکنیم:
در جامعه مسیحیت رابطه زن با محیط رابطه ناقص و غیر معقول بود چون زن را مظهر معاصی و
معایب و مفاسد میدانستند و زن را دری از دروازه های جهنم برای مرد می دانستند تا آنجا که در
سال  685میالدی که مصادف با ایام جوانی رسول اکرم صلی اهلل علیه وسلم بود فرانسوی ها...
کنفرانسی تدویر نمودند مبتنی بر اینکه زن انسان است یا غیر انسان؟ در این زمینه ،به بحث و تفکر
پرداختند!! و در قطعنامه کنفرانس پذیرفته شدکه :زن انسانیت که برای خدمت به مرد آفریده
شده است.
نکاح االستبضاع (زنا شوهری جهت بادار شدن).
این نکاح از شرم آور ترین و وحشیانه ترین شکل زنا شوهری بود...
نکاح الرهط (یا نکاح دسته جمعی) عده ای مردانی که تعداد شان از ده نفر افزون نگردد با یک
زن پیمان می بستند و اگر پسری از او تولد می شد به رای مادرش یکی از مردان کفالت او را می
گرفت .ولی اگر دختر میبود از مردان دعوتی بعمل نمی آورد زیرا هیچکدام حاضر نمی شدند
پدر چنین دختری باشند.
یکی از درد ناکترین اعمال وحشیانه اعراب دوره جاهلیت ( وأد البنات) بود .قبیله " کنده " و
برخی از قبایل عرب ،داشتن دختر را  ،عار می دانستند ،و آنرا زنده به گ.ر می کردند.
قرآن کریم می فرماید{ :وَإِذَا الْمَوْؤُو َدةُ سُئِلَتْ .بِ َأيِّ ذَنبٍ قُ ِتلَتْ}(:)1
ترجمه :و هنگامی که از دختران زنده به گور شده سؤال شود ،که به کدام گناه کشته شدند؟.
 -1قرآن مجید ،سوره تکویر ،ایه ()9-8
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قرآن کریم با این اسلوب زیبا و دلنشین ،صحنه ی تکان دهنده ای از مظومیت دختران بی دفاع
را در دوره جاهلیت و نمونه از عدالت و بازپرس الهی را به نمایش گذاشته است ،که مملو از
ترحم بر حال دخترزنده به گور شده ،و تهدید بزرگ به عذاب دردناکی برای سنگدالن دوره
جاهلیت و ظالمان هر عصر محسوب می شود.
با ظهور اسالم و بعثت پیامبر اکرم (صلی اهلل علیه وسلّم)  ،نخستین اشعه وحی الهی
بر فضاي تاریک جهان تابید وفصل تازه یی در تاریخ بشریت آغاز شد ،و انسانها
مشمول یکی از بزرگترین الطاف الهی شدند.
ازدیدگاه دین و شریعت اسالمی زن ومرد ،دوانسان اند که دراصل خلقت ،و در کرامت انسانی
از همدیگر تفاوتی ندارند.
اهلل (جلّ جالله) زن و مرد را منشأ پیدایش ،توالد و بقای نسل انسان قرار داده است ،و معیا کرامت
و برتری را ،براى زن و مرد به طور یکسان ،ایمان و تقوا را معرفى نموده است .چنانچه می فرماید:
ن
م شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِ َّ
ک ْ
{ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن َذکَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَا ُ
أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ} :ای مردم! همانا ما شما را از مرد و زنی
آفریدیم و شما را شاخه ها و (ملت ها) و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید؛ گرامی ترین
شما نزد اهلل (جلّ جالله) با تقوا ترین شما است بی گمان خداوند (جلّ جالله) دانا و آگاه است.
دیدگاه ناقص پیرامون حقوق زن در افغانستان:
پس از سال  0881و ایجاد نظام به اصطالح مبتنی بر اصول دموکراسی ،در رابطه به حقوق و
آزادی زن ،از طریق وسایل سمعی و بصری اطالعاتی و از جانب شماری از شخصیت های طراز
اول حکومتی افکار و اندیشه هایی منعکس میگردد.
اگر به زندگی زنان خود این آقایان نگاه کنیم ،آنها هرگز از حقوقی که شوهران و یا برادران
مقتدر و تازه به اصطالح دموکرات شده شان برای زنان جامعه موعظه و مدافعه میکنند ،هرگز
ازین حقوق برخوردار نیست ند بلکه فقط این آقایان میخواهند از موعظه حقوق و آزادی زن بهره
برداری های سیاسی و اخالقی نمایند.
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اگر تدقیق بیشتر صورت بگیرد برخالف چنین حمایت های کاذب در عمل با زنان بر خورد
تبعیض آمیزی صورت میگیرد و در جهت تامین حقوق مشروع و واقعی آنها به ویژه در قری و
قصبات کشور کوتاهی گسترده ای مالحظه میشود.
خود سوزی و خودکشی صد ها زن جوان در شهرها و قصبات کشور طی سالیان اخر خود
نشاندهنده تعصب جنسیتی و عدم موجودیت یک پالیسی مشخص حمایتی ازین موجود آسیب
پذیر میباشد.
بناءً بر آن ادای حقوق زن برمبنای دساتیر دین مقدس اسالم ،در کشور مان یک ضرورت مبرم
پنداشته میشود.
رسول اکرم

2

همواره اصحاب و پیروانش را  ،به خوش رفتاری و نیک کرداری با زنان توصیّة

و تأکید می کردند( :اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَیْرًا) ()3
و این دستور را مجددا در خطبه ماندگار(حجّة الوداع) برای ده ها هزار مسلمان ،صادر فرمودند.

 -2بسم الله شیر ،تعصب عامل انفصال روابط انسانی ،ص  34و 88
 -4رواه البخاری عن أبی هريرة :كتاب النكاح ،باب الوصية بالنساء ( ،)3894ومسلم :كتاب الرضاع،باب الوصيةبالنساء
(.1348

