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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
شکر و ستايش براي ﷲ تﻌالﻲ است و صلوات و سﻼم بر رسول ﷲ و بر آلش و اصحابش و
ﮐسﻲ ﮐه با او دوستﻲ ﮐند ،أما بﻌد:
اين صفحات ﮐم شامل گرامﻲ داشت زن در اسﻼم است.
قبل از آن ﮐه وارد موضوع شويم ،بﻌضﻲ از آيات ﮐريم و احاديث نبوي شريف را وارد نمودهايم
ﮐه دﻻلت بر بزرگ بودن شأن زن در اسﻼم دارد و توجه اسﻼم به او و گرامﻲ داشت او را بيان
مﻲدارد.
خوانندهی گرامی ادعاها و بيانهايی را در اين مطلب مختصر خواهد ديد و اختصار آن برای آن
است ﮐه انتشار و توزيع آن آسان شود .ولی توسط اين صفحات ﮐم از ﷲ ﮐمک خواسته شده و بر
او توﮐل شده است و صلوات ﷲ و سﻼمتﻲ وي بر پيامبرمان محمد و بر آلش و تمامﻲ صحابه-
اش.
محمد بن إبراهيم الحمد
1425/1/13هـ
الزلفﻲ 11932
ص ب460 :
www. Toislam. Net
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سانا ً] النساء) [36 :و ﷲ را
ﷲ تﻌالﻲ مﻲفرمايدَ  :وا ْعبُدُوا ﱠ َ َوﻻ ت ُ ْش ِر ُكوا بِ ِه َ
شيْئا ً َوبِ ْال َوا ِل َدي ِْن ِإحْ َ
بندگﻲ ﮐنيد و بپرستيد و ذرهاي به وي شرک نورزيد و به پدر و مادر نيکﻲ ﮐنيد(.
سانا ً
علَ ْي ُك ْم أَﻻﱠ ت ُ ْش ِر ُكوا ِب ِه َ
ﷲ تﻌالﻲ مﻲفرمايد :قُ ْل تَ َﻌالَ ْوا أَتْ ُل َما َح ﱠر َم َر ﱡبكُ ْم َ
شيْئا ً َو ِب ْال َوا ِل َدي ِْن ِإحْ َ
]اﻷنﻌام) [151 :بگو :بياييد تا آنچه را پروردگارتان حرام ﮐرده است را بخوانم ،اين است ﮐه
ذرهاي به وي شرک نورزيد و به پدر و مادر نيکﻲ ﮐنيد(.
سانا ً إِ ﱠما يَ ْبلُغ ﱠَن ِع ْندَكَ ْال ِكبَ َر أَ َح ُد ُه َما أَ ْو
ﷲ مﻲفرمايدَ  :وقَ َ
ضى َربﱡكَ أَﻻﱠ ت َ ْﻌبُدُوا إِﻻﱠ إِيﱠاهُ َوبِ ْال َوا ِل َدي ِْن إِحْ َ
ض لَ ُه َما َجنَا َح ال ﱡذ ِّل ِم ْن
ِكﻼ ُه َما فَﻼ تَقُ ْل لَ ُه َما أ ُ ّ ٍ
ف َوﻻ تَ ْن َه ْر ُه َما َوقُ ْل لَ ُه َما قَ ْوﻻً ك َِريما ً )َ (23وا ْخ ِف ْ
ص ِغيرا ً )] (24اﻹسراء[ )پروردگارت حکم فرموده است
الرحْ َم ِة َوقُ ْل ﱠربّ ِ ْ
ﱠ
ار َح ْم ُه َما َك َما َربﱠيَانِﻲ َ
ﮐه به غير از وي را بندگﻲ نکنيد و نپرستيد و به پدر و مادر نيکﻲ ﮐنيد ،اگر يکﻲ از آنها يا هر
دوي آنها در پيري نزد تو بودند ،به آنها يک اف نگو و بر سر آنها فرياد نزن و محترمانه با آن
دو سخن بگو * و از روي مهربانﻲ بال فروتنﻲ بر آنها بگستران و بگو :پروردگارا به آن دو
رحم ﮐن! همان گونه ﮐه وقتﻲ من ﮐوچک بودم مرا پرورش دادند(.
صالُهُ ِفﻲ
ﷲ تبارک و تﻌالﻲ مﻲفرمايدَ  :و َو ﱠ
سانَ ِب َوا ِل َد ْي ِه َح َملَتْهُ أ ُ ﱡمهُ َو ْهنا ً َ
اﻹن َ
علَى َو ْه ٍن َو ِف َ
ص ْينَا ِ
ير )] (14لقمان[ )و انسان را به پدر و مادرش سفارش
ص ُ
ﻲ ْال َم ِ
َ
عا َمي ِْن أَ ْن ا ْش ُك ْر ِلﻲ َو ِل َوا ِل َديْكَ إِلَ ﱠ
ﮐردهايم ،مادرش با ضﻌفﻲ بر ضﻌفﻲ ديگر او را آبستن بوده است و از شير گرفتنش دو سال
طول ﮐشيده است ،پس شکر مرا و پدر و مادرش را بجا آورد ]و[ بازگشت به سوي من است(.
ع ِز ٌ
يز َح ِكي ٌم
علَ ْي ِه ﱠن بِ ْال َم ْﻌ ُر ِ
وف َو ِل ِ ّ
علَ ْي ِه ﱠن َد َر َجةٌ َو ﱠ ُ َ
لر َجا ِل َ
همچنين مﻲفرمايدَ  :ولَ ُه ﱠن ِمثْ ُل الﱠذِي َ
)] (228البقرة[ )براي زنان حقﻲ است همچنان ﮐه مردان بر زنان حقﻲ دارند ﮐه بايد به طور
ت بسيار با حکمت
شايسته ادا ﮐنند و مردان بر زنان در درجاتﻲ برتري دارند و ﷲ بسيار باعز ِ
است(.
اح َدةٍ َو َخلَقَ ِم ْن َها زَ ْو َج َها َوبَ ﱠ
ث
اس اتﱠقُوا َربﱠ ُك ْم الﱠذِي َخلَقَ ُك ْم ِم ْن نَ ْف ٍس َو ِ
همچنين مﻲفرمايد :يَا أَيﱡ َها النﱠ ُ
علَ ْيكُ ْم َرقِيباً)(1
ام إِ ﱠن ﱠ َ َكانَ َ
سا ًء َواتﱠقُوا ﱠ َ الﱠذِي تَتَ َ
ِم ْن ُه َما ِر َجاﻻً َكثِيرا ً َونِ َ
سا َءلُونَ بِ ِه َواﻷ َ ْر َح َ
]النساء[ )اي انسانها از پروردگارتان تقوا پيشه ﮐنيد ﮐه شما را از يک تن آفريد و همسر او را از
او آفريد و مردان و زنان بسياري را از آن دو گسترش داد و از ﷲ تقوا پيشه ﮐنيد ﮐه به اسم او
از يکديگر درخواست مﻲنماييد و ]تقوا پيشه ﮐنيد ﮐه[ صلهي ارحام ]را گسسته داريد![ ﷲ مراقب
شماست(.
ان
همچنين مﻲفرمايدِ  :ل ِ ّ
سا ِء ن ِ
لر َجا ِل ن ِ
ان َواﻷ َ ْق َربُونَ َو ِللنِّ َ
َصيبٌ ِم ﱠما ت ََركَ ْال َوا ِل َد ِ
َصيبٌ ِم ﱠما ت ََركَ ْال َوا ِل َد ِ
َصيبا ً َم ْف ُروضا ً )] (7النساء[ )براي مردان نصيبﻲ از آنچه است ﮐه
َواﻷ َ ْق َربُونَ ِم ﱠما قَ ﱠل ِم ْنهُ أَ ْو َكث ُ َر ن ِ
پدر و مادر و نزديکان ترک ﮐردهاند و براي زنان نصيبﻲ از آنچه است ﮐه پدر و مادر و
نزديکان ترک ﮐرداند ،چه ﮐم باشد و چه زياد ،نصيبﻲ است ﮐه ]ﷲ تﻌالﻲ[ مقدار آن را مشخص
گردانده است(.
َ
ض َوبِ َما أنفَقُوا ِم ْن
اء بِ َما فَ ﱠ
س ِ
علَى بَ ْﻌ ٍ
همچنين مﻲفرمايدّ ِ  :
ض ُه ْم َ
ض َل ﱠ ُ بَ ْﻌ َ
الر َجا ُل قَ ﱠوا ُمونَ َ
علَى النِّ َ
ب ِب َما َح ِف َ
صا ِل َحاتُ قَانِتَاتٌ َحافِ َ
ظ ﱠ ُ] النساء) [34 :مردان سرپرست زنان
أَ ْم َوا ِل ِه ْم فَال ﱠ
ظاتٌ ِل ْلغَ ْي ِ
هستند و اين به واسطهي فضيلتﻲ است ﮐه ﷲ براي بﻌضﻲ بر بﻌضﻲ ديگر قرار داده است و به
واسطهي آنچه از مالهايشان انفاق مﻲﮐنند و زنان صالح فرمانبردار ]ﷲ تﻌالﻲ هستند[ و در غياب
]شوهرانشان[ از آنان اطاعت مﻲﮐنند و اين به سبب آن است ﮐه ﷲ آنان را حفظ نموده است و
توفيق داده است(.
صا ِدقِينَ
ت َو ْال ُمؤْ ِمنِينَ َو ْال ُمؤْ ِمنَاتِ َو ْالقَا ِنتِينَ َو ْالقَانِتَا ِ
همچنين مﻲفرمايد :إِ ﱠن ْال ُم ْس ِل ِمينَ َو ْال ُم ْس ِل َما ِ
ت َوال ﱠ
صائِ ِمينَ
ص ِ ّدقَا ِ
ت َو ْالخَا ِشﻌِينَ َو ْالخَا ِشﻌَا ِ
صابِ َرا ِ
ت َوال ﱠ
صابِ ِرينَ َوال ﱠ
صا ِدقَاتِ َوال ﱠ
َوال ﱠ
ص ِ ّدقِينَ َو ْال ُمتَ َ
ت َو ْال ُمتَ َ
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ت َو ْال َحافِ ِظينَ فُ ُرو َج ُه ْم َو ْال َحافِ َ
ع ﱠد ﱠ ُ لَ ُه ْم َم ْغ ِف َرة ً
ت َوال ﱠذا ِك ِرينَ ﱠ َ َكثِيراً َوال ﱠذا ِك َرا ِ
ظا ِ
صائِ َما ِ
َوال ﱠ
ت أَ َ
ع ِظيماً)] (35اﻷحزاب[ )مردان مسلمان و زنان مسلمان و مردان مؤمن و زنان مؤمن و
َوأ َجْ را ً َ
مردان فرمانبردار و زنان فرمانبردار و مردان راستگو و زنان راستگو و مردان صبور و زنان
صبور و مردان فروتن و زنان فروتن و مردان صدقه دهنده و زنان صدقه دهنده و مردان روزه
دار و زنان روزه دار و مردان پاﮐدامن و زنان پاﮐدامن و مردان و زنانﻲ ﮐه ﷲ را بسيار ياد
مﻲﮐنند ،ﷲ براي آنها آمرزش و اجر بزرگﻲ قرار داده است(.
سبُوا فَقَ ِد احْ تَ َملُوا بُ ْهت َانا ً َو ِإثْما ً
همچنين مﻲفرمايدَ  :والﱠذِينَ يُؤْ ُذونَ ْال ُمؤْ ِمنِينَ َو ْال ُمؤْ ِمنَاتِ ِبغَي ِْر َما ا ْكتَ َ
ُم ِبينا ً )] [(58اﻷحزاب[ )و ﮐسانﻲ ﮐه مردان مؤمن و زنان مؤمن را بدون آن ﮐه گناهﻲ انجام داده
باشند ،مﻲآزارند ،همانا تهمت و گناهﻲ آشکار را بر دوش حمل نمودهاند(.
َ
ُ
همچنين مﻲفرمايدَ  :و ِم ْن آيَاتِ ِه أَ ْن َخلَقَ لَ ُك ْم ِم ْن أَنفُ ِس ُك ْم أَ ْز َواجا ً ِلتَ ْس ُكنُوا إِل ْي َها َو َجﻌَ َل بَ ْي َنك ْم َم َو ﱠدة ً
َو َرحْ َمةً ِإ ﱠن فِﻲ َذلِكَ ﻵيَا ٍ
ت ِلقَ ْو ٍم يَتَفَ ﱠك ُرونَ )] (21الروم[ )و از نشانههاي او اين است ﮐه از خودتان
همسرانﻲ براي شما آفريد تا نزد آنها به آرامش برسيد و بين شما محبت و رحمت قرار داد ،همانا
در اين ]امر[ نشانههايﻲ است براي گروهﻲ ﮐه تفکر مﻲﮐنند(.
اجكُ ْم َبنِينَ َو َحفَ َدة ً َو َرزَ قَ ُك ْم
همچنين مﻲفرمايدَ  :و ﱠ ُ َج َﻌ َل َل ُك ْم ِم ْن أَنفُ ِس ُك ْم أ َ ْز َواجا ً َو َج َﻌ َل َل ُك ْم ِم ْن أَ ْز َو ِ
ِم ْن ﱠ
اط ِل يُؤْ ِمنُونَ َوبِنِ ْﻌ َم ِة ﱠ ِ ُه ْم يَ ْكفُ ُرونَ )] (72النحل[ )و ﷲ براي شما از خودتان
الط ِيّبَا ِ
ت أَفَبِ ْالبَ ِ
همسرانﻲ قرار داد و براي شما از همسرانتان فرزندان و نوادگان را قرار داد و به شما از پاﮐﻲها
روزي داد ،آيا به باطل ايمان مﻲآورند و نﻌمت ﷲ را ﮐفران مﻲﮐنند؟(.
ُ
َ
ضكُ ْم ِم ْن
ام ٍل ِم ْنكُ ْم ِم ْن َذك ٍَر أ ْو أ ْنثَى بَ ْﻌ ُ
ع ِ
ع َم َل َ
ضي ُع َ
اب لَ ُه ْم َربﱡ ُه ْم أَنِّﻲ ﻻ أ ُ ِ
همچنين مﻲفرمايد :فَا ْستَ َج َ
ُ
ُ
ُ
س ِيّئَاتِ ِه ْم
بَ ْﻌ ٍ
س ِبي ِلﻲ َوقَاتَلوا َوقُتِلوا ﻷ َك ِفّ َر ﱠن َ
ع ْن ُه ْم َ
ار ِه ْم َوأو ُذوا فِﻲ َ
ض فَالﱠذِينَ هَا َج ُروا َوأ ُ ْخ ِر ُجوا ِم ْن ِديَ ِ
َوﻷد ِْخلَنﱠ ُه ْم َجنﱠا ٍ
ب )] (195آل
ار ثَ َوابا ً ِم ْن ِع ْن ِد ﱠ ِ َو ﱠ ُ ِع ْن َدهُ ُح ْس ُن الث ﱠ َوا ِ
ت تَجْ ِري ِم ْن تَحْ تِ َها اﻷ َ ْن َه ُ
عمران[ )پس ﷲ دعاي آنان را مستجاب نمود ﮐه من عمل هيچ عمل ﮐنندهاي از شما را چه مرد
باشد و چه زن ضايع نمﻲگردانم ]و[ بﻌضﻲ از شما از بﻌضﻲ ديگر هستيد ،ﮐسانﻲ ﮐه هجرت
ﮐردند و از سرزمينشان اخراج شدند و در راه من آزار و اذيت ديدند و جنگيدند و ﮐشته شدند،
بديهاي آنها را از آنها پاک مﻲﮐنم و آنان را داخل بهشتهايﻲ مﻲﮐنم ﮐه زير آن نهرها جاري
است ،پاداشﻲ از نزد ﷲ است و ﷲ ﮐسی است ﮐه پاداش نيکو نزد او مﻲباشد(.
صا ِلحا ً ِم ْن َذك ٍَر أ َ ْو أُنثَى َوه َُو ُمؤْ ِم ٌن فَ َلنُحْ يِيَنﱠهُ َحيَاةً َ
طيِّبَةً َولَنَجْ ِزيَنﱠ ُه ْم
همچنين مﻲفرمايدَ  :م ْن َ
ع ِم َل َ
ُ
س ِن َما كَانُوا يَ ْﻌ َملونَ )] (97النحل[ )ﮐسﻲ ﮐه عمل صالحﻲ انجام دهد ،چه مرد باشد و
أَجْ َر ُه ْم بِأَحْ َ
چه زن و او مؤمن باشد زندگﻲ پاﮐﻲ را براي او مهيا مﻲسازيم و پاداش آنها را بهتر از آنچه
انجام مﻲدادند به آنها مﻲدهيم(.
سولُهُ أَ ْمراً أَ ْن َي ُكونَ لَ ُه ْم ا ْل ِخ َي َرة ُ ِم ْن
ضى ﱠ ُ َو َر ُ
همچنين مﻲفرمايدَ  :و َما َكانَ ِل ُمؤْ ِم ٍن َوﻻ ُمؤْ ِمنَ ٍة ِإ َذا قَ َ
ضﻼﻻً ُمبِينا ً )] (36اﻷحزاب[ )بر هيچ مرد و زن مؤمنﻲ
ص ﱠ َ َو َر ُ
أَ ْم ِر ِه ْم َو َم ْن يَ ْﻌ ِ
ض ﱠل َ
سولَهُ فَقَ ْد َ
نيست ﮐه وقتﻲ ﷲ و فرستادهاش به امري حکم مﻲﮐنند ،براي آنها حق انتخاب وجود داشته باشد و
ﮐسﻲ ﮐه از ﷲ و فرستادهاش نافرمانﻲ ﮐند ،همانا دچار گمراهﻲ آشکاري گشته است(.
ﱠ
همچنين مﻲفرمايد :فَا ْعلَ ْم أَنﱠهُ ﻻ ِإلَهَ ِإﻻﱠ ﱠ ُ َوا ْستَ ْغ ِف ْر ِلذَ ْنبِ َك َو ِل ْل ُمؤْ ِمنِينَ َو ْال ُمؤْ ِمنَاتِ َو ﱠ ُ يَ ْﻌلَ ُم ُمتَقَلبَ ُك ْم
َو َمثْ َوا ُك ْم )] (19محمد[ )پس بدان ﮐه پرستش شوندهي برحقﻲ جز ﷲ وجود ندارد و براي گناهت
طلب آمرزش ﮐن و براي مردان و زنان مؤمن ]طلب آمرزش نما![ و ﷲ گردشگاه و قرارگاهتان
را مﻲداند(.

4

 -1مردي نزد پيامبر آمد و گفت :اي رسول ﷲ! چه ﮐسﻲ سزاوارتر به همنشينﻲ نيکوي من
است؟ فرمود» :مادرت« گفت :سپس چه ﮐسﻲ؟ فرمود» :مادرت« ،گفت :سپس چه ﮐسﻲ؟
فرمود» :مادرت« ،گفت :سپس چه ﮐسﻲ؟ فرمود» :پدرت« .رواه بخاري)بخارايی( ومسلم.
عوان عندكم فَإِ ﱠن ُك ْم أَ َخ ْذت ُ ُموه ﱠُن ِبأ َ َمانِة ﱠ ِ
اء فإنهن
س ِ
 -2پيامبر فرموده است» :فَاتﱠقُوا ﱠ َ فِى النِّ َ
ٍ
َوا ْستَحْ لَ ْلت ُ ْم فُ ُرو َج ُه ﱠن ِب َك ِل َم ِة ﱠ ِ« )دربارهي زنان تقوا پيشه ﮐنيد ﮐه آنان اسير شما هستند ،شما آنها
را از امانت ﷲ گرفتهايد و فرجهاي آنها را با سخن ﷲ حﻼل ﮐردهايد( .رواه بخاري)بخارايی(
ومسلم.
علَى
َار أ َ ْنفَ ْقتَهُ ِفى َر َق َب ٍة َودِين ٌ
س ِبي ِل ﱠ ِ َودِين ٌ
 -3همچنين فرموده است» :دِين ٌ
ص ﱠد ْقتَ ِب ِه َ
َار أ َ ْنفَ ْقتَهُ ِفى َ
َار ت َ َ
علَى أَ ْهلِكَ أَ ْع َ
علَى أَ ْهلِكَ « )ديناري وجود دارد ﮐه آن
ين َودِين ٌ
ظ ُم َها أَجْ ًرا الﱠذِى أ َ ْنفَ ْقتَهُ َ
َار أ َ ْنفَ ْقتَهُ َ
ِم ْس ِك ٍ
در را ﷲ انفاق ﮐنﻲ و ديناري ﮐه براي آزادي بردهاي پرداخت ﮐنﻲ و ديناري ﮐه به فقيري صدقه
دهﻲ و ديناري است ﮐه براي اهلت انفاق مﻲﮐنﻲ ،بزرگترين اجر را آن دارد ﮐه براي اهلت انفاق
مﻲﮐنﻲ( .رواه مسلم.
ْ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
عن أهلِكَ
ض َل َ
َى ٌء فﻸهلِكَ فإِن ف َ
عل ْي َها فإِن ف َ
صدﱠق َ
 -4همچنين فرموده است» :ا ْب َدأ ِبنَفسِكَ فتَ َ
ض َل ش ْ
َ
َ
َ
َى ٌء ف َه َكذا َو َه َكذا« )اول از خودت شروع ﮐن و بر
ض َل َ
َى ٌء فَ ِلذِى قَ َرا َبتِكَ فَإِ ْن فَ َ
ع ْن ذِى قَ َرابَتِكَ ش ْ
ش ْ
آن صدقه بده و اگر زياد آمد براي اهلت و اگر از سهم اهلت زياد آمد به نزديکانت و اگر از سهم
نزديکانت زياد آمد به همين ترتيب عمل ﮐن!( .رواه مسلم.
َ
ْ
َ
ش ْﻲءٍ فِﻲ
ضل ٍعَ ،وإِ ﱠن أع َْو َج َ
س ِ
 -5همچنين فرموده استَ » :وا ْست َْو ُ
اء َخي ًْرا ،فَإِنﱠ ُه ﱠن ُخ ِلقنَ ِم ْن ِ
صوا بِال ِنّ َ
َ
ْ
َ
ّ
اء َخي ًْرا« )و با
ال ِ ّ
س ِ
س ْرتَهَُ ،وإِ ْن ت ََركتَهُ ل ْم يَزَ ْل أع َْو َج ،فَا ْست َْو ُ
صوا بِال ِن َ
ضلَ ِع أَعْﻼهُ ،فَإِ ْن َذ َهبْتَ ت ُ ِقي ُمهُ َك َ
زنان ،بخوبﻲ رفتار كنيد و سفارش مرا در مورد آنان ،بپذيريد .چرا كه آنها از پهلو)دنده( آفريده
شدهاند .و همانا كجترين بخش دنده ،قسمت باﻻي آن است .اگر بخواهﻲ ،آنرا راست كنﻲ،
مﻲشكند .و اگر رهايش كنﻲ ،همچنان كج ،باقﻲ مﻲماند .پس با زنان بخوبﻲ رفتار كنيد و سفارش
مرا در مورد آنان ،مد نظر داشته باشيد( .رواه بخاري)بخارايی( ومسلم.
ى ِم ْن َها آخ ََر« )مرد مؤمنﻲ
 -6همچنين فرموده است» :ﻻَ يَ ْف َر ْك ُمؤْ ِم ٌن ُمؤْ ِمنَةً إِ ْن ك َِرهَ ِم ْن َها ُخلُقًا َر ِ
ض َ
با زن مؤمنﻲ دشمن نشود ،اگر از اخﻼق از وی ﮐراهت دارد ،شخص ديگري وجود دارد ﮐه از
آن راضﻲ باشد( .رواه مسلم.
ْ
َ
َ
ُ
ُ
سائِ ِه ْم ُخلقًا«
ار ُك ْم ِخيَ ُ
سنُ ُه ْم ُخلقًا َو ِخيَ ُ
ار ُك ْم ِلنِ َ
 -7همچنين فرموده است» :أ ْك َم ُل ال ُمؤْ ِمنِينَ ِإي َمانًا أ ْح َ
)ﮐاملترين مؤمنان در ايمان ،نيکو خلقترين آنها است و بهترين شما بهترين شما در اخﻼق با
زنانشان است( .أخرجه أحمد والتِرمذي وقال :حسن صحيح.
ْ
َ
ً
ضى ِإلَى ا ْم َرأتِ ِه
اس ِع ْن َد ﱠ ِ َم ْن ِزلَة يَ ْو َم ال ِقيَا َم ِة ﱠ
 -8همچنين فرموده استِ » :إ ﱠن ِم ْن أَش ِ َّر النﱠ ِ
الر ُج َل يُ ْف ِ
ضى ِإلَ ْي ِه ث ُ ﱠم يَ ْن ُ
ش ُر ِس ﱠرهَا« )از شرترين مردم در منزلت در روز قيامت مردي است ﮐه با زنﻲ
َوت ُ ْف ِ
نزديکﻲ مﻲﮐند و آن زن با او نزديکﻲ مﻲﮐند ،سپس مسائل پنهانﻲ بين آنها را آشکار مﻲنمايد(.
رواه مسلم.
ُ
ْ
ْ
َ
ض ِﻌيفَي ِْن ال َيتِ ِيم َوال َم ْرأةِ« )شما را در حق دو
علَ ْي ُك ْم َح ﱠق ال ﱠ
 -9همچنين فرموده استِ » :إنِّى أ َح ِ ّر ُج َ
ضﻌيف به تنگﻲ مﻲاندازم :يتيم و زن( .أخرجه أحمد ،و ابن ماجة ،و ابن حبان ،و الحاكم وقال:
صحيح اﻹسناد على شرط مسلم ،ووافقه الذهبﻲ.
الر َجا ِل« )زنان خواهران مردان هستند( .أخرجه أحمد
سا ُء َ
شقَائِ ُق ِ ّ
 -10همچنين فرموده است» :النِّ َ
و ابن ماجة و أبو داود و التِرمذي و صححه أحمد شاكر فﻲ تحقيق الترمذي.
آخ ِر ْال َي ْو ِم« )ﮐسﻲ از
امﻌُ َها فِﻲ ِ
 -11همچنين فرموده استَ » :ﻻ َيجْ ِل ُد أَ َح ُد ُك ْم ا ْم َرأَتَهُ َج ْل َد ْال َﻌ ْب ِد ث ُ ﱠم يُ َج ِ
شما زنش را مانند برده ﮐتک نزند ،سپس در آخر روز با او نزديکﻲ ﮐند( .أخرجه
بخاري)بخارايی( ومسلم.
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 -12همچنين فرموده استَ » :م ْن كَان ْ
َان فَ َما َل إِلَى إِحْ َدا ُه َما َجا َء يَ ْو َم ْال ِقيَا َم ِة َو ِشقﱡهُ َمائِ ٌل«
َت لَهُ ْام َرأَت ِ
)ﮐسﻲ ﮐه داراي دو زن است و به يکﻲ از آنها بيشتر نزديک شود ]و بين آنها فرق بگذارد[ در
حالﻲ روز قيامت مﻲآيد ﮐه نصف بدن او فلج است( .رواه أحمد ،والتِرمذي ،وأبو داود ،والحاكم
وقال الذهبﻲ :على شرط البخاري ومسلم.
ْ
ْ
ْ
ْ
 -13همچنين فرموده است» :ﻻَ ت ُ ْن َك ُح اﻷَيِّ ُم َحتﱠى ت ُ ْستَأ َم َر َوﻻَ ت ُ ْن َك ُح البِك ُر َحتﱠى ت ُ ْستَأ َذنَ « )زن بيوه به
ازدواج ﮐسﻲ در نمﻲآيد مگر آن ﮐه با زبان قبول ﮐند و دوشيزه به نکاح ﮐسﻲ در نمﻲآيد مگر آن
ﮐه از او اجازه خواسته شود( گفتند :اي رسول ﷲ! چگونه متوجهی اجازهی او شويم ]و ممکن
است او از روی خجالت جواب ندهد[؟ فرمود» :أَ ْن تَ ْس ُكتَ « )اين ﮐه سکوت نمايد ]و مخالفت
خود را ابراز ندارد[( .رواه بخاري)بخارايی(.
ْ
ار« )ﮐسﻲ ﮐه با
ت بِ َ
ﻲ ِم ْن َه ِذ ِه البَنَا ِ
ش ْﻲءٍ ُك ﱠن لَهُ ِستْ ًرا ِمنَ النﱠ ِ
 -14همچنين فرموده استَ » :م ِن ا ْبت ُ ِل َ
چند دختر مورد آزمايش قرار گيرد ]و آنها را خوب تربيت ﮐند[ براي او پردهاي در برابر آتش
جهنم مﻲشود( .رواه بخاري)بخارايی( و مسلم.
ُ
َ
َ
َ
َ
ث بَنَاتٍ أ ْو ثَ َﻼ ُ
 -15همچنين فرموده استَ » :ﻻ يَ ُكونُ ِﻷ َ َح ٍد ثَ َﻼ ُ
ث أخ ََوا ٍ
َان فَ َيت ﱠ ِقﻲ
َان أ ْو أ ْخت ِ
ت أ ْو ا ْبنَت ِ
ﱠ َ فِي ِه ﱠن َويُحْ ِسنُ ِإلَ ْي ِه ﱠن ِإ ﱠﻻ َد َخ َل ْال َجنﱠةَ« )براي ﮐسﻲ سه دختر يا سه خواهر يا دو دختر و يا دو
خواهر نخواهد بود و او از ﷲ دربارهي آنان تقوا پيشه ﮐند و به آنان نيکﻲ نمايد] ،اتفاقﻲ نمﻲافتد[
مگر آن ﮐه وارد بهشت مﻲشود( .أخرجه أحمد ]شيخ شﻌيب اﻻرنووط گفته است حديث صحيح
لغيره مﻲباشد[.
اسﻼم مقام زن را باﻻ برده است و آن را اﮐرامﻲ نموده است ﮐه دينﻲ به غير از آن اين چنين آنها
خواهران مردان مﻲباشند و بهترين مرد ﮐسی است ﮐه
را تکريم ننموده است؛ زنان در اسﻼم
ِ
بهترين مردها با اهلش باشد ،براي دختر بچه در زمان طفوليتش حق شيرخوارگﻲ و سرپرستﻲ و
نيکويﻲ در تربيت وجود دارد و او در آن زمان نور چشم است و ميوهي پدر و مادر و برادرانش
مﻲباشد.
ت او بر وي غيرت
وقتﻲ بزرگ مﻲشود او عزيز و گرامﻲ است؛ ﮐسﻲ است ﮐه ولﻲ و سرپرس ِ
مﻲورزد و سﻌﻲ در سرپرستﻲ وي دارد و راضﻲ نمﻲشود ﮐه دستﻲ براي بدي به سوي او دراز
شود و زبانﻲ او را آزار دهد و چشمﻲ از روي خيانت به او نگاه ﮐند.
وقتﻲ ازدواج مﻲنمايد با سخن ﷲ تﻌالﻲ است و پيمانش محکم است؛ در خانهي شوهرش با
عزيزترين شکل همجواري مﻲشود و آبروي وي حفظ مﻲشود و بر شوهرش واجب است تا او
را گرامﻲ دارد و به او نيکﻲ ﮐند و اذيت و آزار را از او دور ﮐند.
نيکﻲ ﮐردن به او ]توسط فرزندان واجب[ و عاق ﮐردن او ،همراه با حق ﷲ تﻌالﻲ آمده است و
بدي به وي همراه با شرک به ﷲ تﻌالﻲ و فساد بر روي زمين آمده است.
خواهر يکی از مسلمانان باشد به آن مسلمان امر شده است ﮐه با وی صلهي رحم نمايد
اگر زنی
ِ
و او را گرامﻲ دارد و بر او غيرت داشته باشد.
اگر خاله باشد در نيکﻲ ﮐردن و صلهي رحم به مانند مادر است.
وقتﻲ مادر بزرگ مﻲشود يا سن او زياد مﻲشود ،ارزش او نزد فرزندان و نوادگانش و تمامﻲ
فاميل باﻻ مﻲرود و انجام دادن خواستهی او باﻻتر از رد ﮐردن آن میباشد و فکر او سفيهانه
تلقﻲ نمﻲشود.
اگر فاميل انسان نباشد و از نظر خويشاوندي نزديک نباشد ،حق اسﻼم ﮐه براي عموم است براي
او اجرا مﻲشود و آن دور ﮐردن آزار از وي و ﮐوتاه ﮐردن نگاه نسبت به وي و مانند آن مﻲ-
باشد.
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همچنان اين مسائل در مجامع اسﻼمﻲ وجود دارد و حق وي آنچنان ﮐه شايسته است ادا مﻲشود و
آنچنان به زن ارزش داده شده و آن ارزش دادن مﻌتبر مﻲباشد ﮐه در مجامع غير اسﻼمﻲ چنين
چيزی يافت نمﻲشود.
سپس در اسﻼم براي زن حق مالکيت و اجاره و خريد و فروش و ساير قراردادها وجود دارد و
براي او حق تﻌليم و تﻌلم مﻲباشد به شرطﻲ ﮐه با دينش مخالفت نورزد و علم ﮐسب ﮐردن فرض
عين)واجب( مﻲباشد ،و اين واجب بودن ﮐسب علم ،هم برای مردان است و هم برای زنان.
بلکه براي زن همان چيزي است ﮐه براي مردان میباشد ،مگر حقوقی ﮐه مخصوص مردان می-
باشد يا حقوق ﮐه مخصوص خود زن است و شامل حقوق و احکامﻲ مﻲباشد ﮐه در جاي خود
شرح داده خواهد شد.
از گرامﻲ داشت زن در اسﻼم همان چيزي است ﮐه از او محافظت به عمل مﻲآورد و ﮐرامت او
را حفظ مﻲﮐند و او را از زبانهاي بد و چشمهاي خيانتﮐار و دستهاي ستمگران باز مﻲدارد؛ او
را به حجاب و پوشش امر مﻲﮐند و از خودآرايﻲ و آرايش ]براي مردان نا محرم[ باز مﻲدارد و
او را از اختﻼط با مردان غريبه و هر آنچه ﮐه او را به فتنه مﻲاندازد ،منع مﻲﮐند.
از گرامﻲ داشت او در اسﻼم اين است ﮐه به شوهرش امر ﮐرده است تا خرج او را بدهد و با او
به نيکويﻲ مﻌاشرت نمايد و از ستم ﮐسی به وی و يا بدی نمودن شخصی به او ،ممانﻌت به عمل
آورد.
از نيکﻲهاي آن اين است ﮐه براي زن و شوهر مباح ساخته است ﮐه اگر بين آنها سازگاري
وجود ندارد و نمﻲتوانند زندگﻲ خوشبختﻲ داشته باشند ،از يکديگر جدا شوند؛ براي شوهر مباح
ساخته است ﮐه او را طﻼق دهد ،البته بﻌد از آن ﮐه تمامﻲ ﮐوششهاي اصﻼحﻲ صورت گيرد و
آن وقتﻲ است ﮐه زندگﻲ آنها جهنم شده است و ادامهي زندگﻲ در توان آنها نمﻲباشد.
براي زن مباح ساخته است ﮐه از شوهرش جدا شود ،اگر آن شوهر به او ظلم ﮐند يا با او به بدي
مﻌاشرت نمايدد؛ مﻲتواند از او جدا شود در صورتﻲ ﮐه با شوهر در آن امر به اتفاق برسد و
مقداري از مال او)مهريه( را به او برگرداند يا اين ﮐه با شوهرش بر امر مﻌينﻲ با او توافق ﮐند
و سپس از او جدا شود.1
از گرامﻲ داشتن زن در اسﻼم اين است ﮐه شوهر بدون دليل عقلﻲ نمﻲتواند زن خود را ﮐتک
بزند و براي او حق ﮐامل قرار داده است تا نزد ولﻲهايش شکايت نمايد و يا اين ﮐه امر را به
قاضﻲ بسپارد؛ زيرا انسان تکريم شده است و شامل اين سخن ﷲ تﻌالﻲ مﻲباشدَ  :ولَقَ ْد ك ﱠَر ْمنَا بَنِﻲ
آ َد َم َو َح َم ْلنَا ُه ْم فِﻲ ْالبَ ِ ّر َو ْالبَح ِْر َو َرزَ ْقنَاهُ ْم ِم ْن ﱠ
ضيﻼً )(70
ير ِم ﱠم ْن َخلَ ْقنَا تَ ْف ِ
الطيِّبَاتِ َوفَض ْﱠلنَا ُه ْم َ
علَى َكثِ ٍ
]اﻹسراء[ )و فرزندان آدم را گرامﻲ داشتهايم و آنان را در خشکﻲ و دريا حمل نمودهايم و از
پاﮐﻲها به آنها روزي دادهايم و بر بسياري از مخلوقات به صورت ﮐامل آنها را برتري دادهايم(.
نيکويﻲ مﻌاشرت براي شوهر امري اختياري نمﻲباشد ﮐه اگر خواست آن را انجام دهد و اگر
خواست انجام ندهد ،بلکه آن تکليفﻲ واجب است.
آخ ِر ْال َي ْو ِم« )ﮐسﻲ از شما
امﻌُ َها فِﻲ ِ
پيامبر فرموده استَ » :ﻻ َيجْ ِل ُد أَ َح ُد ُك ْم ْام َرأَتَهُ َج ْل َد ْال َﻌ ْب ِد ث ُ ﱠم يُ َج ِ
زنش را مانند برده ﮐتک نزند سپس در آخر روز با او نزديکﻲ ﮐند( .رواه بخاري)بخارايی(
ومسلم.
اين حديث زشت بودن زدن زنان را به رساترين شکل بيان مﻲدارد؛ پس رفتار انسانگونه چگونه
خواهد بود ﮐه مردی زنش را – در حالﻲ ﮐه آن زن به منزلهي خود شخص مﻲباشد – در منزلت
 - 1زن مﻲتواند با بخشش مهريهاش از شوهر خود جدا شود).مترجم(
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برده قرار دهد و او را با شﻼق بزند و با وجود اين اختياری در خود نبيند ﮐه با او نزديکی
ننمايد؟!!.
از اين حديث اين برداشت نمﻲشود ﮐه زدن زن به طور ﮐل مشروع نمﻲباشد ،بلکه ضوابطﻲ
دارد ﮐه در آن صورت ،زدن امری ناپسند نمﻲباشد.
خير ،امر اين گونه نيست؛ بايد دانست ﮐه بر مشروعيت زدن طﻌنه وارد نمﻲشود ،مگر آن ﮐه
شخص طﻌنه زننده دارای جهالت و دوری از هدايتی باشد ﮐه دين آورده است .اين طﻌنه وارد
ﮐردن فقط توسط دشمنان اسﻼم است و ﮐسانﻲ ﮐه به آنها سواري مﻲدهند ايجاد شده است ،همان
ﮐسانی ﮐه مزرعهی آنان رشد يافتهاند و از شير آن نوشيدهاند و زيرا سايهي آنها بزرگ شدهاند.
آنان اين گونه اظهار مﻲدارند ﮐه زنان را مقدس مﻲدانند و از حق آنها دفاع مﻲﮐنند و به همين
بهانه به اين حکم طﻌنه وارد مﻲﮐنند و از آن شکايت مﻲﮐنند و آن را اهانت به زن مﻲدانند.
ما نمﻲدانيم چه ﮐسﻲ به زن اهانت مﻲﮐند؟ آيا پروردگار دائما ً رحمت ﮐننده و گراميﻲ ﮐه مﻲداند
مخلوقات را چگونه آفريده است و بسيار نکته بين و باخبری است با حکم خود به آنها ظلم می-
ﮐند؟
آيا آنان همان ﮐسانی نيستند ﮐه زن را به مانند ﮐاﻻيی مﻲبينند ﮐه مورد استفاده واقع مﻲشود و
مورد اهانت قرار مﻲگيرد و بﻌد از آن ﮐه تاريخ مصرف آن تمام شد به دور انداخته میشود؟
آنان مشروعيت ادب ﮐردن زن ناشزه)لجباز و نافرمان( را انکار میﮐنند و ايرادي به زنﻲ وارد
نمﻲﮐنند ﮐه بر روي شوهر خودش بلند مﻲشود و در حالﻲ ﮐه شوهر رئيس خانه میباشد ،چنين
زنی در برابر او لجبازي میﮐند و بر اين لجبازی خود اصرار مﻲورزد و در آن افراط مﻲﮐند و
با پند گرفتن آرام نمﻲشود و نصيحت ﮐسی را قبول نمیﮐند و به دوري ﮐردن از وي و خودداري
از نزديکﻲ با وي اهميتﻲ نمﻲدهد.
پس چگونه اين ناشزهگري را درمان مﻲﮐنند؟ پس مردان با همسرانﻲ ﮐه در برابر آنها گستاخی
میﮐنند چه ﮐاری بايد انجام دهند؟
شايد جواب آنها در قول شنفري شاعر جاهلﻲ وجود دارد ﮐه خطاب به زنش مﻲگفت:
أنهاك عنه  ...فلم أنكر عليك فطلقينﻲ
ت ما
إذا ما جئ ِ
ِ
وقتﻲ بر چيزي هستﻲ ﮐه تو را از آن نهﻲ مﻲﮐنم  ...بر تو زشت نمﻲدانم ﮐه مرا طﻼق دهﻲ
ت البﻌ ُل يومئ ٍذ فقومﻲ  ...بسوطك_ﻻ أبا لك_ فاضربينﻲ
فأن ِ
پس تو اي زن شوهر من هستﻲ در آن روز  ...ﮐه قومت با شﻼق تو مرا مﻲزنند در حالﻲ ﮐه
اهميتﻲ به تو نمﻲدهم
بله در بين زنان ﮐسانی يافت مﻲشوند – خصوصا در غرب – ﮐه شوهرشان را مرتب مﻲزند و
شوهر چنين امری را پنهان میدارد و وقتی میبيند توان ادامهی زندگی را ندارد ،آن زن را
طﻼق میدهد .در آن زمان است ﮐه زن پشيمان مﻲشود و مﻲگويد :من سبب اين طﻼق شدم؛ او
را مﻲزدم و او از بيان آن شرم داشت و وقتﻲ صبرش تمام شد مرا طﻼق داد!
آن زن سرپرست مﻲگويد :من از ﮐاري ﮐه ﮐردهام پشيمان هستم و به اين نصيحت توجه مﻲﮐنم
ﮐه زنان نبايد شوهران خود را بزنند!1
اسﻼم اجازه داده است تا شوهران زنان خود را بزنند و آن اين سخن ﷲ تﻌالﻲ است ﮐه مﻲفرمايد:
شوزَ ه ﱠُن فَ ِﻌ ُ
َ والﻼﱠتِﻲ تَخَافُونَ نُ ُ
اج ِع َواض ِْربُوه ﱠُن] النساء) [34 :و زنانﻲ
ض ِ
ظوه ﱠُن َوا ْه ُج ُروه ﱠُن فِﻲ ْال َم َ

 - 1نکتهي قابل عرض اين است ﮐه غربيان راه حل را در طﻼق مﻲدانند و اين بﻲتوجهﻲ به فرزندان طﻼق و
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ﮐه از نشوز آنها مﻲترسيد ،پس ]در مرحلهي اول[ آنان را پند دهيد و ]در مرحلهي دوم[ با آنان
ترک همخوابگﻲ ﮐنيد و ]در مرحلهي آخر[ آنان را بزنيد!(.
همچنين پيامبر عليه الصﻼة والسﻼم در حج الوداع فرمود» :ولكم عليهن أﻻ يوطئن فرشكم أحدا ً
تكرهونه ،فإن فﻌلن ذلك فاضربوهن ضربا ً غير ُمبَ ِ ّرح« )و براي شما در برابر آنها حقی وجود
دارد و آن اين است ﮐه اگر از چيزی از آنها ﮐراهت داشتيد ،محل خوابتان را جدا ﮐنيد و اگر باز
آن را انجام دادند ،آنان را با ضربهي غير محکم ﮐتک بزنيد(.
ولﻲ وقتﻲ اسﻼم به زدن زن اجازه مﻲدهد ،اين اجازه را نمﻲدهد ﮐه با ضربهي محکم ﮐه نياز به
درمان دارد و براي انتقام گيري و عذاب دادن است ،آن زن ﮐتک زده شود و اين باعث اهانت به
او شده و او به زندگيﻲ مجبور شود ﮐه از آن راضﻲ نمﻲباشد.
بلکه آن فقط زدنﻲ است براي نياز و ادب نمودن و بايد به همراه عاطفهي مربﻲگونه و برای ادب
ﮐردن انجام گيرد؛ مرد نمﻲتواند همسرش را از روي هواي نفسش ﮐتک بزند و زدن او نبايد
همراه با قسوت قلب باشد؛ اسﻼم اجازه داده است ﮐه زن زده شود با اين شرطها:
أ_ اگر زن بر نافرمانﻲ خود اصرار ورزد حتﻲ بﻌد از آن ﮐه مراحل قبل از زدن ﮐامﻼ انجام
گيرد.
ب_ مجازات بايد متناسب با نوع ﮐوتاهﻲ باشد؛ نبايد از همخوابگﻲ با وي خودداري به عمل آيد،
مگر بﻌد از پند و موعظه و نبايد زدن صورت گيرد ،مگر بﻌد از ترک همخوابگﻲ؛ زيرا اگر
توان انجام چنين اعمالی قبل از زدن وجود نداشته باشد مﻌنای آن اين است ﮐه جرم آن زن ﮐمتر
از آن میباشد ﮐه ﮐتک زده شود و در اين صورت مجازات بيشتر از گناه مﻲباشد و ظلم است.
ج_ بايد مﻌلوم شود ﮐه منظور از زدن مﻌالجهي رفتار و ادب نمودن و نهﻲ ﮐردن است و نه چيز
ديگر؛ بايد به نيکوترين شکل شدت ضربه ضﻌيف باشد؛ زدن صحيح آن است ﮐه با ﮐف دست يا
با مسواک و مانند آن باشد.
د_ از زدن در قسمتهايی از بدن ﮐه خطرناک است بايد خودداري صورت گيرد ،مانند سر ،شکم
و صورت.
هـ _ استخوانﻲ شکسته نشود و عضوي ايراد پيدا نکند و ﮐبودي ايجاد نشود و ضربه زدن به
قسمتی از بدن تکرار نشود.
و_ مجازات چه به صورت زبانﻲ و چه به صورت عملﻲ ،اگر ناشزهگري ترک شود ،نبايد ادامه
بيابد.
در اين صورت است ﮐه زدن براي مصلحت است و نه برای اهانت ﮐردن و اگر زن با زدن
شوهر بميرد ،ديه و ﮐفاره بر مرد واجب مﻲشود ،و اين وقتی است ﮐه زدن براي ادب نمودنی ﮐه
به آن اجازه داده شده است ،نباشد.
اگر در ادب نمودن مشروع وي تلف شود ،تﻌهدي براي وي وجود ندارد و اين مذهب أحمد و
مالك است.
أما شافﻌﻲ و أبوحنيفه براي آن تﻌهد در نظر گرفتهاند و قرطبﻲ با آنان موافق است ﮐه مالکﻲ مﻲ-
باشد.
امام نووي در شرح حديثﻲ ﮐه در قبل آمد ﮐه پيامبر در حج الوداع ،به آن ،امر فرمود ،مﻲگويد:
»در اين حديث مباح بودن زدن زن براي ادب نمودن مﻲباشد و اگر به او ضربهي اجازه داده
شدهاي زد و بر اثر آن ُمرد ،دادن ديه و ﮐفاره دادن آن در مال واجب مﻲگردد ،در اينجا روشن
مﻲشود ﮐه زدن دارويﻲ است ﮐه شايسته است وقت ،نوع ،ﮐيفيت ،مقدار و قابل تحمل بودن آن
رعايت شود ،ولﻲ ﮐسانﻲ ﮐه در فهم هدايت اسﻼم جاهل هستند ،امر را وارونه جلوه مﻲدهند و
حق را با باطل مﻲپوشانند«.
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بايد در نظر داشت ﮐه ادب نمودن با زدن ،تمامﻲ چيزي نيست ﮐه اسﻼم به آن مشروعيت داده
است ،بلکه آن آخرين درمان ،براي چيزي است ﮐه از آن ﮐراهيت وجود دارد؛ وقتﻲ زنﻲ ناشزه
به فاميل شوهر بﻲاحترامﻲ مﻲﮐند و بر سر او سوار مﻲشود و از راههاي شيطان تبﻌيت مﻲﮐند
و پند دادن و ترک همخوابگﻲ سود نمﻲدهد ،پس مرد بيچاره در اينجا بايد چه ﮐار ﮐند؟
آيا ﮐرامت او اين است ﮐه هر چه آن زن ناشزه از او خواست ،او بايد به آن عمل ﮐند؟ آيا زنی
اين امر را قبول مﻲﮐند؟ و آيا درست است ﮐه چنين اتفاقی پخش شود و در نتيجهی آن مرد مورد
سرزنش و نکوهش واقع گردد؟
زدن با مسواک و يا آنچه به آن شباهت دارد ،ضرر ﮐمتری براي زن دارد يا آن ﮐه به خاطر
گستاخی و ناشزهگریاش طﻼق داده شود؟ بله در اين حالت است ﮐه بنيان خانواده از بين مﻲرود
و خانواده از هم گسيخته میشود و اجزاء آن پراﮐنده شد ]و فرزندان چنين خانوادهای ،بچهی
طﻼق میشوند[.
وقتﻲ ضرر ﮐمتر به جاي ضرر بزرگتر انتخاب شود ،ضرر ﮐمتر نيکو و زيبا مﻲشود ،همان
گونه ﮐه گفته شده است:
به جای ﮐور بودن ،يک چشم بودن بهتر است.
زدن راهﻲ از راههاي درمان است ﮐه براي بﻌضﻲ از اشخاصﻲ استفاده مﻲشود ﮐه نيکﻲ را
نمﻲفهمند و زيبايﻲ آن به آنها سودی نمﻲرساند و متوجهي حجت و دليل نمﻲشوند و افسار
رضايتمندي را براي خود بر نمﻲگزينند.
البته اگر يک مردي از مسلمانان اشتباه ﮐند و راه حکمت را بر نگزيند و همسرش را بزند در
ت ناقص پاک است
حالﻲ ﮐه او مستحق آن نباشد يا با ضربهاي محکم به او بزند؛ دين از اين تبﻌي ِ
و فقط تبﻌيتی مورد قبول است ﮐه از اصل آن اتخاذ شود.
در علم روانشناسﻲ ثابت شده است ﮐه بﻌضﻲ از زنان راحت نمﻲشوند ،مگر بﻌد از سنگدلﻲ و
زدن شديد و محکم ،بلکه دوست دارند ﮐه مردشان سنگدلﻲ ،شدت و خشونت داشته باشد؛ وقتﻲ
زن اين گونه باشد به راه راست قرار نمﻲگيرد ،مگر با زدن.
شواهد و مﻼحظات روانشناسﻲ دربارهي بﻌضﻲ از اين انحرافات مﻲگويد :اين وسيله مناسبترين
وسيله براي تأمين اين انحراف روانشناسﻲ است و فقط توسط زدن ،چنين زنانی اصﻼح مﻲگردند
و فقط در اين حالت است ﮐه آنها راضﻲ مﻲشوند؛ همچنين بسياري از زنان هستند ﮐه قدرت
شوهر خود را ﮐه خواهان داشتن چنين قدرتی در شوهر خودشان هستند را درک نمﻲﮐند ،مگر
آن ﮐه آن مرد زور بازوي خود را به آنان نشان دهد.
اين سرشت همهي زنان نيست ،ولﻲ چنين زنانﻲ وجود دارند ،در اين هنگام است ﮐه به مرحلهي
آخر تاديب نياز پيدا مﻲشود تا آن زن درست گردد.
ﮐسانﻲ ﮐه به غرب متمايل مﻲشوند و به آنها روي مﻲﮐنند ،به ما مﻲگويند :زنان در غرب در
زندگی زناشويی خود به خوشبختﻲ بزرگﻲ رسيدهاند.
ولﻲ حقيقت غير از اين است و غير از اين گفته مﻲشود؛ بياييد ببنيم وحشﻲگري براي مسلمانان
است يا ﮐسانی ﮐه مسلمانان را به وحشﻲگري متهم مﻲﮐنند:
تﻌارض
أ_ مجلهي تايم آمريکا بيان داشته است ﮐه ساﻻنه شش ميليون زن در آمريکا مورد
ِ
شوهرانشان قرار مﻲگيرند و در بين آنها دو هزار تا چهار هزار زن طوري زده مﻲشوند ﮐه
باعث مرگ آنها مﻲشود .پليس يک سوم وقت خود را بر حوادثﻲ قرار مﻲدهد ﮐه مربوط به
خشونت در خانوادههاست .نگاه شود به »دور المرأة المسلمة فﻲ المجتمع« تهيه شده توسط انجمن
المؤتمر النسائﻲ اﻷول ص .45
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ب_ مکتب تحقيقات فدرالﻲ آمريکا در سال 1979م بيان داشته است ﮐه  %40از موارد قتل زنان
مربوط به مشکﻼت خانوادگﻲ بوده است و  %25از خودﮐشﻲها به علت اختﻼفات خانوادگﻲ بوده
داست .نگاه شود به »دور المرأة المسلمة فﻲ المجتمع ص.«46
ج_ تحقيقات آمريکايﻲ در سال 1407هـ 1987 -م اشاره ﮐرده است ﮐه  %79مردان اقدام به
زدن زنان مﻲﮐنند ،مخصوصا بﻌد از آن ﮐه آن زنان با آنان ازدواج مﻲﮐنند.
اين تحقيقات توسط دﮐتر جان بيرير ،استاد علم روانشناسﻲ در دانشگاه ﮐاروليناي جنوبﻲ است در
مورد تﻌدادی از دانشجويان انجام گرفته است.
تحقيقات وي اشاره دارد ﮐه مردان خيلی تمايل دارند تا زنانشان را بزنند؛ وقتﻲ اين امر در بين
دانشجويان دانشگاه وجود دارد براي ﮐسانﻲ ﮐه از آنها در سطح علمﻲ پايينتري هستند چگونه
خواهد بود؟
د_ در بررسﻲ ﮐه ادارهي وطنﻲ آمريکا در سﻼمت روان بيان داشته است ،آمده است ﮐه %17
زنانﻲ ﮐه به بخش اوژانس برده مﻲشوند ،بر اثر زدن توسط شوهرها و يا دوست پسرهاي آنها
بوده است ،و  %83ﮐسانﻲ ﮐه به بيمارستان براي درمان برده مﻲشوند ،بر اثر زخمهايﻲ بوده
است ﮐه توسط زدن ايجاد شدهاند.
إفان ستارك اين بررسﻲ را انجام داده است و در  1360براي نوشته است :زدن زنان در آمريکا
بزرگترين دليل براي شيوع يافتن جراحت در زنان است و بقيهي آنها نتيجهي حوادث رانندگﻲ و
دزدي و بﻲعدالتﻲهاي اجتماعﻲ میباشد.
جانيس مور  -عضو سازمان ائتﻼف ملﻲ ضد خشونت خانگﻲ در واشنگتن  -گفته است :اين
فاجﻌههاي ترسناک به حد باﻻي آن رسيده است؛ شوهران زنانشان را در ديگر وﻻيات آمريکا
ﮐتک مﻲزنند ﮐه باعث مﻲشود تا دهها تن از آنان به بيمارستان وارد شوند.
اضافه مﻲﮐند ﮐه اين ﮐتک زدنها باعث ايجاد ﮐبودي دور چشم و شکستن استخوان و سوزاندن و
زخمﻲ نمودن و زدن با چاقو و زدن با چيزهاي داغ و زدن با صندلﻲ و ﮐارد و ميلههاي آهنﻲ
صورت مﻲگيرد.
اشاره مﻲﮐند ﮐه اين امر ترسناک در اينجا زنان را بيشتر در خطر مجروح شدن و آزار توسط
شوهرهايشان قرار مﻲدهد ،ولﻲ عدهي زيادي از آنها براي درمان به بيمارستان نمﻲروند ،بلکه
جراحت خود را در منزل درمان مﻲﮐنند.
خانم جانيس مور گفته است :آن گونه ﮐه ما برشمردهايم زنانﻲ ﮐه هر سال در خانههايشان مورد
ﮐتک زدن قرار مﻲگيرند ،به شش ميليون نفر مﻲرسند ،اين اطﻼعات را از پروندههاي ادارهي
تحقيقات فدرالﻲ و صدها پناهجوي زن ﮐه از خشنونت و زدن شوهرهايشان گﻼيه مﻲﮐنند ،به
دست آوردهايم .نگاه شود به تحرير حقيقﻲ ص 21_16وهمچنين المجتمع الﻌاري بالوثائق واﻷرقام
ص.57_56
هـ _ در ﮐتاب »ماذا يريدون من المرأة« )چه از زنان مﻲخواهند؟( از عبدالسﻼم بسيونﻲ ص-36
 66آمده است:
_ زدن زنان در ژاپن دومين دليل براي طﻼق است.
_  772زن توسط شوهرانشان در شهر ساوپائلو برزيل در سال 1980م ﮐشته شدهاند.
_ ساﻻنه سه تا چهار ميليون نفر از زنان مورد اهانت توسط شوهرهايشان يا عاشقان قرار مﻲ-
گيرند.
_ بررسﻲ اجتماعﻲ ﮐانادا بيان مﻲدارد ﮐه يک چهارم زنان – بيشتر از هشت ميليون از زنان –
در هر سال مورد برخورد بد قرار مﻲگيرند.
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_ در انگلستان پليس لندن با صدهزار گفتگو روبرو شده است ﮐه زنان توسط شوهرهايشان در
اين پانزده سال گذشته مورد ﮐتک زدن قرار گرفتهاند.
_ در هر هشت ثانيه يک زن در آمريکا با برخورد بد مورد اهانت قرار مﻲگيرد.
_ صدهزار آلمانﻲ ساﻻنه همسرانشان را ﮐتک مﻲزنند و اين عدد در فرانسه به يک ميليون نفر
مﻲرسد.
_  60%از تلفنهاي ضروري ﮐه شبانه به پليس پاريس زده مﻲشود از زنانﻲ است ﮐه از بد
برخوردي شکايت دارند.
ما احتياجی به بيان اين مسائل نداريم ،مخصوصا ً وقتی ﮐه میدانيم گناهی بزرگتر از ﮐفر وجود
ندارد.
ولﻲ ﮐسانﻲ ﮐه از گوشت و پوست ما مﻲباشند ﮐه تﻌداد آنها نيز ﮐم نمﻲباشد ،خودشان را به
غرب و آنچه در آن جاريست ،منسوب مﻲدارند و اين در حالﻲ است ﮐه در غرب فرياد ظلم بر
زنان به آسمان بلند شده است؛ آيا پند گيرندهاي وجود دارد؟
إذا لم يكن للمرء عين صحيحة  ...فﻼ غرو أن يرتاب والصبح مسفر
وقتﻲ شخصﻲ چشم سالمﻲ ندارد  ...شگفتﻲ وجود ندارد از اين ﮐه به شک بيافتد در حالﻲ ﮐه
صبح روشن آمده است
از گرامﻲ داشت زن در اسﻼم :نجات وي از ﮐسانﻲ است ﮐه مکانت او را خوار مﻲﮐنند و در
مﻌاشرت با وي ستم مﻲﮐنند؛ در اسﻼم براي او حقوقﻲ در نظر گرفته مﻲشود ﮐه راحتﻲ او را
مهيا مﻲسازد و منزلت او را باﻻ مﻲبرد ،سپس به مرد امر مﻲﮐند ﮐه حق مسئوليت بر وي را به
اجرا گذارد و از آنچه ﮐه ﮐرامت وي را مخدوش مﻲنمايد ،ممانﻌت به عمل آورد.
ع َل ْي ِه ﱠن َد َر َجةٌ
ع َل ْي ِه ﱠن ِب ْال َم ْﻌ ُر ِ
وف َو ِل ِ ّ
لر َجا ِل َ
شاهد آن اين سخن ﷲ تﻌالﻲ استَ  :ولَ ُه ﱠن ِمثْ ُل الﱠذِي َ
البقرة) 228 :براي زنان حقﻲ است همچنان ﮐه مردان بر زنان حقﻲ دارند ﮐه بايد به طور شايسته
ت بسيار با حکمت است(.
ادا ﮐنند و مردان بر زنان بر درجاتﻲ برتري دارند و ﷲ بسيار باعز ِ
اين آيه حقوقﻲ را براي زن در نظر مﻲگيرد ﮐه مانند حقوقﻲ است ﮐه براي مرد در نظر مﻲ-
گيرد؛ امر اين گونه است ﮐه خانواده راه نمﻲيابد ،مگر آن ﮐه رئيسﻲ داشته باشد ﮐه در امور آن
تدبير ﮐند و سزاوارترين شخص براي رياست ،همان مردي است ﮐه خرج ﮐردن بر عهدهي وي
مﻲباشد و قدرت دفع آزار و اذيت را از آنان دارد.
اين همان درجهاي است ﮐه در سخنﻲ از ﷲ تﻌالﻲ ﮐه ﮐمی پيشتر بيان نموديم ،به آن اشاره شده
الر َجا ُل قَ ﱠوا ُمونَ
است :براي مردان درجهاي بر زنان وجود دارد و همچنين اين سخن ﷲ تﻌالﻲّ ِ  :
اء] النساء) [34 :مردان سرپرست زنان هستند(.
س ِ
َ
علَى النِّ َ
ﷲ خصوصيتهايﻲ را به مردان اختصاص داده است ﮐه برپا داشتن اين امر مهم را به عهدهي
وي مﻲگذارد.
از آن خصوصيتها اين موارد مﻲباشد:
َ
أ -او اصل است و زن فرع وي مﻲباشد ،همان گونه ﮐه ﷲ تﻌالﻲ فرموده استَ  :و َخلقَ ِم ْن َها
زَ ْو َج َها] النساء) [1 :و از او همسرش را آفريد(.
صوا
ب -زن از دندهي ﮐج مرد آفريده شده است ،همان گونه ﮐه پيامبر فرموده استَ » :وا ْست َْو ُ
س ْرتَهُ،
ضلَعٍَ ،وإِ ﱠن أَع َْو َج َ
ش ْﻲءٍ فِﻲ ال ِ ّ
س ِ
اء َخي ًْرا ،فَإِنﱠ ُه ﱠن ُخ ِل ْقنَ ِم ْن ِ
ضلَ ِع أَعْﻼهُ ،فَإِ ْن َذ َهبْتَ ت ُ ِقي ُمهُ َك َ
بِال ِنّ َ
اء َخي ًْرا« )و با زنان ،بخوبﻲ رفتار كنيد و سفارش مرا
س ِ
َوإِ ْن ت ََر ْكتَهُ لَ ْم يَزَ ْل أَع َْو َج ،فَا ْست َْو ُ
صوا بِال ِنّ َ
در مورد آنان ،بپذيريد .چرا كه آنها از پهلو)دنده( آفريده شدهاند .و همانا كجترين بخش دنده،
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قسمت باﻻي آن است .اگر بخواهﻲ ،آنرا راست كنﻲ ،مﻲشكند .و اگر رهايش كنﻲ ،همچنان كج،
باقﻲ مﻲماند .پس با زنان بخوبﻲ رفتار كنيد و سفارش مرا در مورد آنان ،مد نظر داشته باشيد(.
ت
صا ِ
ج -زن در عقل و دين ناقص است ،همان گونه ﮐه پيامبر فرموده استَ » :ما َرأَيْتُ ِم ْن نَاقِ َ
از ِم ِم ْن ُك ْن« )ناقص الﻌقل و دينﻲ را مثل شما زنان نديدهام ﮐه
َب ِللُبّ ِ ﱠ
ِين أ َ ْذه َ
َ
الر ُج ِل ْال َح ِ
ع ْق ٍل َود ٍ
هوش و حواس را از مرد دورانديشﻲ ببرد( .زنان گفتند :اي رسول ﷲ! ناقص بودن عقل و دين
الر ُج ِل« )آيا شهادت زن نصف
ف َ
ْس َ
ص ِ
ش َها َدة ُ ْال َم ْرأَةِ ِمثْ َل نِ ْ
ش َها َدةِ ﱠ
از چه است؟ فرمود» :أَلَي َ
ع ْق ِل َها« )اين از ناقص بودن عقل وي
ان َ
شهادت مرد نمﻲباشد( ،گفتند :بله ،فرمود» :فَذَ ِل ِك ِم ْن نُ ْق َ
ص ِ
ض ْ
ص ْم« )آيا وقتﻲ حيض مﻲشود ،نماز و روزهاش
ص ِّل َولَ ْم تَ ُ
ْس ِإ َذا َحا َ
ت لَ ْم ت ُ َ
است( و فرمود» :أَلَي َ
ان دِينِ َها« )اين از ناقص بودن دينش است(.
را ترک نمﻲﮐند( ،گفتند :بله ،فرمود» :فَذَ ِل ِك ِم ْن نُ ْق َ
ص ِ
وقتﻲ وضع او اين گونه است ،تدبير و مديريت به او داده نمﻲشود] .البته بايد در نظر داشت ﮐه
ارزش انسان همان گونه ﮐه در قرآن آمده است و همگان آن را میدانند به تقوای انسانها میباشد
و زنانی مثل مريم عليها السﻼم و فاطمه رضی ﷲ عنها و زنان پيامبر ﮐه امهات المؤمنين می-
باشند ،وجود داشتهاند ﮐه ارزش ميليوانها مرد به آنها نمیرسد[.
د -به علت ﮐم بودن قدرتش ،جنگ نمﻲﮐند و سهمﻲ به وي ]از غنيمت[ داده نمﻲشود.
هـ -زن مشکﻼت طبيﻌﻲ دارد ﮐه در حاملگﻲ و زايمان و حيض و نفاس به سراغ وي مﻲآيد و او
را از انجام ﮐارهاي سخت باز مﻲدارد.
و -شهادت زن نصف شهادت مرد است – همان گونه ﮐه در قبل بيان شد – و اين چنين است در
ديه و ارث بردن و عقيقه و آزاد ﮐردن برده.
اين بﻌضﻲ از خصلتهايﻲ است ﮐه مرد را از زن جدا مﻲﮐند.
شيخ محمد رشيد رضا رحمه ﷲ گفته است :با برتري مردان بر زنان در نظام طبيﻌت توسط ﷲ
تﻌالﻲ ﮐسﻲ مخالفت نمﻲﮐند ،مگر شخص جاهل يا زورگو؛ مردان داراي هوش بيشتر و عقلﻲ
وسيعتر و داراي استﻌدادي بيشتر در علوم مﻲباشند و در انجام اعمال مختلف ،قادرتر مﻲباشند.
بﻌد از آن ﮐه منزلت سرپرستﻲ مرد شناخته شد و مﻌلوم شد ﮐه شرع به آن حکم مﻲﮐند و فطرت
سالم و عقل سليم به آن اقرار مﻲﮐند ،نياز به بيان چنين صحبتﻲ نمیباشد ،ولی از آنجا ﮐه بﻌضﻲ
از غربيان در ﮐتابهايشان و ديگر چيزها دربارهي منزلت سرپرستﻲ بيان مﻲدارند ،نياز است ﮐه
برای انس گرفتن دوباره با اسﻼم اين مطالب بيان شود؛ زيرا تﻌدادي از افرادي ﮐه از گوشت و
پوست ما مﻲباشند ،از چيزي طبﻌيت نمﻲﮐنند مگر آنچه غرب بيان دارد.
أ -جليندا جاكسون برندهي جايزهي اسکار ،ﮐسﻲ ﮐه ملکهي انگلستان بزرگترين نشان ملﻲ را به
او بخشيد ،ﮐسﻲ ﮐه برندهي جايزهي آﮐادمﻲ انگلستان و جايزهي منت﷼ عالمﻲ است ،مﻲگويد:
فطرتا ً مرد داراي قدرت بيشتري است و بر امري قرار دارد ﮐه استفاده از اسباب قدرت او را در
مقام شايستهتری قرار مﻲدهد ﮐه ﷲ تﻌالﻲ اين قدرت را براي او اختصاص داده است تا زندگﻲ
مقام ذاتﻲ در نزد مرد براي برخورد با
را تحريک ﮐند و امور خير آن را بدست آورد و اين ِ
مشکﻼت زندگﻲ و فشار آن وجود دارد و او پيوسته در طوفانهاي زندگﻲ با آن برخورد میﮐند.
ب -رهبر زنان آمريکايﻲ )فليش شﻼفﻲ( زنان را دعوت داده است تا ﮐوشش نمودن براي
رسيدگی به شوهر و فرزندان را قبل از توجه به ﮐارشان ،براي خود واجب گردانند ،زيرا مرد
رئيس خانه است و سکاندار آن مﻲباشد.
زن مشهور انگلستانﻲ )أجاثا كريستﻲ( آن را نوشته است از قول وي
ج_ در ﮐتابﻲ ﮐه نويسندهي ِ
آمده است» :زن مخلوقﻲ غافل است و حضور وي در اجتماع باعث مﻲشود روز به روز بدي
زياد شود؛ ما زنان در تصميم گيري عاقﻼنه عمل نمﻲﮐنيم و اين در حالﻲ است ﮐه ما در سالهاي
اخير ﮐوشش نمودهايم تا در حقوق ﮐاري و مساوات در آن ،با مردان يکﻲ شويم .مردان ﮐودن
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نيستند؛ ما را تشويق نمودهاند ﮐه شجاعانه از ﮐار ﮐردن زن ممانﻌت به عمل نياوريم و از ﮐار
ﮐردن او به همراه شوهرش در خارج خانه جلوگيری نکنيم .اندوهناک است بﻌد از آن ﮐه ثابت
شده است ﮐه ما زنان از جنس لطيف و ضﻌيف هستيم باز هم ﮐوشش مﻲﮐنيم و عرق مﻲريزيم و
اين در حالﻲ است ﮐه فقط مردان سزاوار آن هستند.
د -دﮐتر روانشناسﻲ زن آمريکايﻲ مﻲگويد :وقتﻲ زن مﻲگويد من روي پاي خود مﻲايستم و اين
در حالﻲ است ﮐه برای خود مراقب و نگهبانﻲ ندارد ]و براي ﮐار از خانه[ خارج مﻲشود،
نتيجهی آن فقط اين میشود ﮐه خودش و عفتش را مﻲﮐشد.
اين عاقﻼنﻲ از قوم آنها هستند ﮐه اين چنين مﻲگويند ،علم سخن گفتن دربارهي آن چه مﻲگويد؟
اخيراً علم سخن امری را به اثبات رسانده است و آن اين است ﮐه ﮐوشش مﻲشود بين زن و مرد
مساوات برقرار ﮐنند ،زن هيچگاه در مقام مرد نمﻲباشد ،دﮐتر روجرز سبراي برندهي جايزهي
نوبل در پزشکﻲ مﻲگويد :وجود اختﻼف به دليل مغز مرد و مغز زن مﻲباشد ،امري است ﮐه
ممکن نمﻲسازد تا در مسائل حسﻲ و انجام اعمال و برخورد نفس با مشکﻼت ،مساوات بين آنها
برقرار شود.
پزشک اعصابﻲ در دانشگاه بيل در آمريکا ،تحقيقﻲ موشکافانه در انجام فﻌاليت مغزي مردان
هنگام برخورد آنها با موضوعﻲ مﻌين يا حل مشکلﻲ خاص را انجام داده است ،و ﮐشف ﮐرده
است ﮐه مردان به طور عمومﻲ از قسمت چپ مغز خود استفاده مﻲﮐنند و زنان از هر دو طرف
مغز همزمان استفاده مﻲﮐنند.
اين استاد دانشگاه بيل اين را دليلﻲ قرار مﻲدهد ﮐه ﮐاري را ﮐه مغز زن با تمام آن انجام مﻲدهد،
مغز مرد تنهاي با يک طرف آن انجام مﻲدهد.
اين دليلﻲ است ﮐه قدرت مرد در تفکر و حل مشکﻼت ،بيشتر از قدرت زن در آنها مﻲباشد.
اين ﮐشفﻲ است ﮐه پروفسور ريچارد لين در قسمت سايکولوژي دانشگاه الستر انگلستان به انجام
رسانده است و مﻲگويد :در بﻌضﻲ از بررسﻲها مشخص شده است ﮐه مغز مرد از مغز زن به
اندازهي بيست و هشت مثقال بزرگتر است.
و لين اضافه نموده است :اين امر اقرار به يک واقﻌيت را واجب مﻲﮐند و آن اين است ﮐه مغز
مردان بزرگتر از مغز زنان است و اين حجم با باهوشﻲ مرتبط است.
همچنين گفته است :بيشتر بودن هوش در مردان براي مردان امري را حاصل ﮐرده است ﮐه آنان
را در درجهي باﻻتري قرار داده است.
اگر آنچه مﻲگويند ،درست باشد يا نباشد ،ﷲ سبحانه در ﮐتابش به صورت عمومﻲ بيان مﻲ-
ْس الذﱠك َُر كَاﻷ ُ ْنثَى آل عمران) 36 :و مرد مانند زن نيست(.
فرمايدَ  :ولَي َ
براي هر ﮐس آن چيزي امکان دارد ﮐه براي آن خلق شده است و هر ﮐس بر اساس راه و روش
خود عمل مﻲﮐند.
از ضﻌيف بودن زنان و ضﻌف سرشت آنها بدي آنها نتيجه نمﻲشود ،بلکه آن از بزرگترين
زيبايیهاي آنان است.
عﻼمه شيخ محمد أمين شنقيطﻲ رحمه ﷲ گفته است :ضﻌف در سرشت و ناتوانﻲ در بحث ﮐردن
براي مردان عيب و نقصان است ،ولﻲ آن چيزي است ﮐه براي زنان نيکو مﻲباشد و باعث جذب
شدن قلب به آنها مﻲشود] .آن باعث میشود ﮐه شيرينتر به نظر برسند و در قلب مردان بيشتر
جا باز ﮐنند ،شايد تشبيه درستی نباشد ،ولی نمونهی آن ﮐودﮐی است ﮐه دارای ﮐماﻻت عقلی
ﮐمتری میباشد ،ولی در بين بزرگترها عزيز میباشد[.
جرير گفته است:
إن الﻌيون التﻲ فﻲ طرفها حور  ...قتلننا ثم لم يحين قتﻼنا
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چشمانﻲ ﮐه حوريان با آن نگاه مﻲﮐنند  ...ما را ﮐشتند ،سپس به جنگ با ما نپرداختند
ص َرعْن ذا اللب حتى ﻻ حراك به  ...وهن أضﻌف خلق ﷲ أركانا
يَ ْ
با صاحب عقل ﮐشتﻲ گرفتند تا جايﻲ ﮐه جنبشﻲ براي وي باقﻲ نماند  ...و اين در حالی است ﮐه
آنان ضﻌيفترين مخلوقات ﷲ در ارﮐان خود هستند
ابن الدمينة گفته است:
بنفسﻲ وأهلﻲ من إذا عرضوا له  ...ببﻌض اﻷذى لم يدر كيف يجيب
ع ْذ َر البريء ولم تزل  ...به سكتة حتى يقال مريب
فلم
يﻌتذر ُ
ْ
در اول با ضﻌف اعضاي آن شروع شده است و دوم در ناتوانﻲ آنها در بحث ﮐردن ،همان گونه
ين الزخرف) 18 :و او در بحث ﮐردن نمﻲ-
ص ِام َ
ﮐه ﷲ تﻌالﻲ مﻲفرمايدَ  :وه َُو فِﻲ ْال ِخ َ
غي ُْر ُم ِب ٍ
تواند مقصود خود را آشکارا بيان دارد(.
اينجاست ﮐه فرق بين اين دو نوع در ﮐمال و قدرت بيان مﻲشود و بطور صحيح از پيامبر آمده
است ﮐه او هر ﮐدام از آنها ﮐه به ديگري تشابه پيدا ﮐند را لﻌن نموده است.
وي رحمه ﷲ بﻌد از بيان بﻌضﻲ از دﻻيلﻲ ﮐه فضيلت مرد بر زن را بيان مﻲدارد ،گفته است:
»وقتﻲ فهميده مﻲشود ﮐه زنانگﻲ همراه با نقصان در خلقت و داراي ضﻌف طبيﻌﻲ است ،عقل
سالم ﮐه مﻲتواند حکمتها و اسرار را بفهمد ،حکم مﻲﮐند ﮐه ناقص ،ضﻌيف در خلقت و سرشت
بايد تحت نظر ﮐامل خلقت و سرشت قوي باشد؛ تا آنچه ﮐه به نفع او است به او برسد و ضرري
را ﮐه نمﻲتواند از خود دفع ﮐند از او دفع گردد.
از گرامﻲ داشت زن در اسﻼم اين است ﮐه براي مرد مباح شده است ﮐه با بيشتر از يک زن
ازدواج ﮐند و براي او مباح شده است ﮐه با دو زن يا سه زن يا چهار زن ازدواج ﮐند و نبايد
تﻌداد آنها به بيشتر از چهار مورد برسد و اين به شرط آن است ﮐه بايد بين آنها در نفقه ،لباس
پوشاندن و مسکن عدالت برقرار ﮐند واگرنه مرد بايد به يکﻲ اﮐتفا ﮐند.
در تﻌدد زوجين حکمت بزرگﻲ وجود دارد و داراي مصالح بزرگﻲ است ﮐه ﮐسانﻲ ﮐه به اسﻼم
طﻌنه وارد مﻲﮐنند ،آن را درک نمﻲﮐنند و به حکمت ﮐه در آن وجود دارد ،جاهل میباشند،
مشروعيت آن داراي حکمتهايﻲ است ﮐه به شرح زير مﻲباشد:
 -1اسﻼم زنا را حرام ﮐرده است و در حرام دانستن آن شدت به خرج داده است ،زيرا آن داراي
مفاسد بزرگﻲ است ﮐه قابل حساب ﮐردن نمﻲباشد ،از آنها :از بين رفتن انساب ]و به وجود آمدن
حرام زاده است[ و حيا ﮐشته مﻲشود و شرف و ﮐرامت دختران از بين مﻲرود؛ زيرا زنا عيبﻲ
را بر وي مﻲپوشاند و او را از حد خارج مﻲﮐند و بلکه او را نسبت به اهل و نزديکانش متجاوز
مﻲگرداند.
از ضررهاي زنا :جنايتﻲ در حق جنينﻲ مﻲشود ﮐه توسط آن به وجود مﻲآيد؛ و باعث مﻲشود تا
زندگﻲ بدون نسب داشته باشد و حقير و ذليل شمرده شود.
از ضررهاي آن :مريضﻲهاي روانﻲ و بدنﻲ را به وجود مﻲآورد ﮐه عﻼج آن سخت مﻲباشد و
بلکه چه بسيار مواردي وجود دارد ﮐه باعث از بين رفتن زندگﻲ زناﮐار مﻲشود ،مانند :بيماري
سوزاک ،سيفليس و ايدز و ديگر بيماريها.
وقتﻲ اسﻼم زنا را حرام مﻲﮐند و در تحريم آن شدت مﻲورزد ،دربﻲ مشروع را باز مﻲﮐند ﮐه
باعث راحتﻲ انسان و آرامش و اطمينان خاطر او مﻲشود و آن ازدواج است ،اين وقتﻲ است ﮐه
دين ازدواج را مشروع مﻲگرداند تﻌدد آن را نيز مباح مﻲداند.
شکﻲ نيست ﮐه منع نمودن تﻌدد زوجين ظلم به مرد و زن است؛ زيرا منع آن باعث به وقوع
پيوستن زنا مﻲشود؛ زيرا هميشه در هر زمان و مکانﻲ تﻌداد زنان از مردان بيشتر است و اين
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در زمان جنگ بيشتر نيز مﻲشود؛ اختصاص دادن ازدواج تنها به يک نفر باعث مﻲشود تا تﻌداد
زيادي از زنان بدون ازدواج باقﻲ مﻲمانند و اين براي آنها توليد سختﻲ ،تنگﻲ و آشفته حالﻲ مﻲ-
نمايد و بسيار مواردي است ﮐه باعث مﻲشود آنان شرف خود را بفروشند و زنا انتشار يابد و
نسلها ضايع گردد.
 -2ازدواج فقط بهرهمندي جسمﻲ نمﻲباشد :بلکه در آن راحتﻲ و آرامش وجود دارد ،همچنين
توسط آن نﻌمت فرزندان به انسان تﻌلق مﻲگيرد ،و فرزند در اسﻼم به مانند نظامهاي زمينﻲ
نمﻲباشد؛ چه بسا ﮐه پدر و مادر او بزرگترين حق را بر او دارند؛ وقتﻲ به زنﻲ فرزندانﻲ داده
مﻲشود و او به تربيت آنها مﻲپردازد ،آنان براي او نور چشم مﻲگردند؛ آن چيزي ﮐه براي زن
نيکو مﻲباشد :نﻌمت قرار گرفتن زير سايهي مردي است ﮐه از او حمايت مﻲﮐند و به او تﻌهد
مﻲنمايد و از او سرپرستﻲ مﻲﮐند .آيا توسط فرزندانﻲ ﮐه به نيکﻲ آنان تربيت مﻲﮐند و آنان را
اصﻼح مﻲگرداند ،براي او نور چشمﻲ واقع نمﻲشود؟ يا اين ﮐه وقتﻲ به تنهايﻲ زندگﻲ مﻲﮐند و
به اين سو و آن سو پرت مﻲگردد؟!.
 -3اسﻼم به عدالت و مساوات مﻲنگرد :اسﻼم به تمامﻲ زنان ،با عدالت و نگاه عادﻻنه نگاه مﻲ-
ﮐند بدين صورت ﮐه به سوي تمامﻲ زنان با يک چشم مﻲنگرد.
1
وقتﻲ امر اين گونه است؛ پس گناه دخترانﻲ ﮐه نمﻲتوانند ازدواج ﮐنند ،چه مﻲشود ؟ براي چه با
نگاه عاطفانه و محبت آميز به ﮐسﻲ ﮐه شوهرش مرده است نگاه نمﻲشود و اين در حالﻲ است ﮐه
از عمر او زياد باقﻲ مانده است؟ چرا به زنان زيادي نگاه نمﻲشود ﮐه بدون ازدواج در خانه
ماندهاند؟
ﮐداميک براي زن برتر است :اين ﮐه زير سايهي مردي همراه با زنﻲ ديگر باشد و توسط آن
درونش اطمينان خاطر يابد و امور او آرام گردد و ﮐسﻲ را بيابد ﮐه او را سرپرستﻲ مﻲنمايد و
به او فرزند داده شود يا اين ﮐه بدون ازدواج در خانه بنشيند؟
ﮐداميک براي اجتماع برتر است :مرد با تﻌدادي زن ازدواج ﮐند و جامﻌه از تبﻌات بد باقﻲ ماندن
زنان در خانه سالم بماند؟ يا اين ﮐه فقط با يک نفر ازدواج صورت گيرد و اجتماع با زياد شدن
زنان بﻲشوهر به آتش فساد ﮐشيده شود؟
ﮐدام برتر است :براي مردي دو همسر يا سه يا چهار همسر باشد؟ يا آن ﮐه مرد فقط يک زن
داشته باشد و در عين حال داراي تﻌداد زيادي مﻌشوقه باشد؟
 -4تﻌدد زوجين امري واجب نيست :بسياري از مردان مسلمان تنها يک زن دارند؛ و يک زن
براي آنها ﮐافﻲ است يا اين ﮐه آن مرد توانايﻲ آن را ندارد ﮐه بين آنها عدالت برقرار ﮐند و به
اين دليل نيازي به تﻌدد زوجين ندارد.
 -5سرشت زن با سرشت مرد فرق مﻲﮐند :مرد هميشه آمادهي به مﻌاشرت است؛ اين در حالﻲ
است ﮐه زن هميشه آمادهي مﻌاشرت نمﻲباشد و در عادت ماهانهي خود ده روز يا دو هفته از اين
ﮐار وی ممانﻌت به عمل مﻲآيد.
همچنين در نفاس نيز براي او مانع وجود دارد و غالبا! آن چهل روز است و از نظر شرعﻲ
مﻌاشرت اين دو در تمامﻲ اوقات داراي ممنوعيت است و در آن ضرري وجود دارد ﮐه برای
ﮐسی پوشيده نيست.
همچنين در حالت حاملگﻲ زن آمادهي مﻌاشرت با شوهر خود را ندارد و به همين ترتيب.
 - 1طبق آمار رسمی تلوزيون جمهوری اسﻼمی ايران تﻌداد دختران به زمان ازدواج رسيده سه برابر تﻌداد
پسران مجرد می باشد .حتی در سالهای اخير ﮐه تﻌداد خردساﻻن پسر زياد شده است طبق آمار ثبت احوال به
ازای هر  100پسر 105 ،دختر به دنيا میآيد).مترجم(
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اما مرد در تمامﻲ ماه و سال داراي آمادگﻲ است؛ همچنين براي بﻌضﻲ از مردان اين گونه است
ﮐه اگر از آنان در مﻌاشرت ممانﻌت به عمل آيد به راههاي غير مشروع گرفتار مﻲشوند.
 -6گاهﻲ زن عقيم است و فرزند نمﻲآورد :بر مرد نﻌمت فرزند حرام مﻲشود ،در اين حالت
است ﮐه او را طﻼق نمﻲدهد و او نزد وي باقﻲ مﻲماند و در عين حال با زنﻲ ديگر ازدواج مﻲ-
ﮐند.
گفته مﻲشود :اگر مرد عقيم باشد و همسر فرزند بخواهد؛ آيا زن حق دارد ﮐه جدا شود؟
جواب :بله ،اگر بخواهد آن حق را دارد.
 -7گاهﻲ زن دچار مريضﻲ مضمن مﻲگردد :مانند فلج يا مانند آن؛ او نمﻲتواند به شوهرش
خدمت ﮐند؛ بجاي آن ﮐه او را طﻼق دهد ،او نزد وي باقﻲ مﻲماند و مرد با ديگري ازدواج مﻲ-
ﮐند.
 -8گاهﻲ راه و روش زن بد مﻲباشد :ترشرويﻲ مﻲﮐند و اخﻼق او بد مﻲشود و حق شوهرش
را رعايت نمﻲﮐند؛ بجاي آن ﮐه او را طﻼق دهد ،نزد شوهرش باقﻲ مﻲماند و شوهر با زنﻲ
ديگر ازدواج مﻲﮐند؛ اين وفا نمودن به زن است و حفظ حق اهل آن مﻲباشد و انگيزهاي است
دادن وی به فرزندان ،و اين در حالتی است ﮐه آنها دارای فرزندي باشند.
براي باقﻲ ماندن شير
ِ
 -9قدرت زاد و ولد مرد بسيار بيشتر از قدرت زاد و ولد زن مﻲباشد :مرد تا شصت سالگﻲ و
گاهﻲ تا صد سالگﻲ مﻲتواند زاد و ولد انجام دهد و اين سنﻲ است ﮐه او نشاط داشته و قدرت زاد
و ولد دارد.
اما زنان در اغلب موارد تا سن حدود چهل سالگﻲ يا ﮐمﻲ بيشتر از آن ،قدرت زاد و ولد دارند؛ و
حرام ﮐردن تﻌدد زوجين از زياد شدن نسل مسلمانان جلوگيري مﻲﮐند.
 -10گاهﻲ ازدواج دوم راحتﻲ همسر اول را به دنبال دارد :زن اول داراي مسئوليت ﮐمتري در
حق شوهر خود مﻲشود؛ اين وقتﻲ است ﮐه ﮐسﻲ يافت مﻲشود ﮐه به او ﮐمک مﻲﮐند و بﻌضﻲ از
مسئوليتهاي وي در برابر شوهر را به عهده مﻲگيرد.
به همين دليل است ﮐه وقتﻲ سن زياد مﻲشود و زن نمﻲتواند حقوق شوهر را به انجام برساند،
تﻌدد زوجين حاصل مﻲشود.
 -11ﮐسب اجر نمودن :گاهﻲ انسان با زنﻲ فقير ازدواج مﻲﮐند ﮐه فاميل و سرپرستﻲ ندارد ،با او
ازدواج مﻲﮐند تا عفاف او حفظ شود و او را تحت سرپرستﻲ خود قرار مﻲدهد و بدين ترتيب از
طرف ﷲ تﻌالﻲ به او اجر مﻲرسد.
 -12ﮐسﻲ ﮐه تﻌدد زوجين را مباح دانسته است ،همان ﷲ است :او به مصلحت بندگانش آگاهتر
است و از آنها از خودشان به آنها مهربانتر میباشد.
اين چنين است ﮐه حکمت اسﻼم براي ما روشن مﻲشود و حکمت تﻌدد زوجين بيان مﻲشود و
1
جهل ﮐسانﻲ ﮐه به آن طﻌنه مﻲزنند ،آشکار مﻲگردد.
از گرامﻲ داشت زن در اسﻼم قرار دادن ارث و ميراث براي وي است؛ براي مادر سهمﻲ
مشخص است و براي همسر و براي دختر و خواهر و مانند آن نصيبﻲ مشخص است ﮐه در جاي
خود به طور ﮐامل به آن اشاره مﻲشود.
از تمام بودن عدالت اين است ﮐه اسﻼم براي زن نصف ميراث براي مرد را قرار داده است،
بﻌضﻲ از جاهﻼن مﻲپندارند اين عمل ظلم است و مﻲگويند :چگونه است ﮐه به مرد دو برابر زن
از ارث تﻌلق مﻲگيرد؟ براي چه نصيب زن از ارث نصف نصيب مرد است؟
 - 1مشکل بزرگﻲ وجود دارد ﮐه اين ﮐسانﻲ ﮐه به اسﻼم طﻌنه وارد مﻲﮐنند ،اگر مردي ده دوست دختر داشته
با شد و يا زنا ﮐند و يا لواط نمايد ،آن را از حقوق بشر قرار مﻲدهند و ايرادي از وي نمﻲگيرند).مترجم(
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جواب اين است :اين شرع و قانونﻲ ﮐه وجود دارد ،توسط ﷲ بسيار با حکمت و به علم او و
برای مصلحت بندگانش صادر شده است.
ً
سپس چه ظلمﻲ در آن وجود دارد؟ نظام اسﻼم ﮐامل و دائما جاري است؛ عدالت اين نيست ﮐه از
يک جهت به امري توجه شود و از زواياي ديگر از آن غفلت صورت گيرد ،بلکه بايد به تمام
جوانب آن نگاه شود؛ در اين صورت است ﮐه شکل آن آشکار مﻲگردد و حکم صادر ﮐردن،
درست مﻲشود.
از آنچه عدالت اسﻼم را در اين امر بيان مﻲدارد ،اين است ﮐه اسﻼم نفقه دادن به زن را بر مرد
واجب گردانده است و دادن مهريهي زن را بر شوهر واجب نموده است.
اگر مردي بميرد و پسر و دختري را باقﻲ بگذارد و به پسر به اندازهي خواهرش ارث برسد ،اين
پسر است ﮐه بﻌد از ازدواج ،بايد مهريه ،مسکن و نفقه دادن به زن و فرزندانش را در تمامﻲ
عمر ،بر عهده بگيرد.
اما خواهرش از شوهرش مهريه مﻲگيرد و براي ازدواج نمودن ،چيزي توسط او به شوهرش
نمﻲرسد ،چيزهايﻲ مانند نفقه دادن به شوهر يا فرزندان؛ آنچه از پدرش به او به ارث رسيده
است ،همراه او مﻲماند و اين به همرا ِه مهريهاي است ﮐه از شوهرش مﻲگيرد و اين در حالﻲ
است ﮐه از طرف شوهر وي به او و فرزندانش نفقه نيز تﻌلق مﻲگيرد.
1
آيا در اين صورت يک اندازه ارث بردن زن و مرد ،عادﻻنه مﻲباشد؟
اين منزلت زن در اسﻼم است؛ پس ﮐجايند قوانين زمينﻲ ﮐه در قانون گذاري به مانند اسﻼم
عادﻻنه و آسمانﻲ رفتار ﮐنند؛ نظامهاي زمينی مراعات ﮐرامت زن را نمﻲﮐنند و اين در حالﻲ
است ﮐه پدر از دختر خود در سن هجده سالگﻲ و يا گاهﻲ ﮐمتر از آن ،جدا مﻲشود؛ آن دختر
سرگشته و حيران به دنبال پناهگاهﻲ مﻲگردد تا او را حفظ ﮐند و به دنبال لقمهاي مﻲرود تا او را
سير ﮐند و گاهﻲ اين امر به حساب شرف و بلندي اخﻼق گذاشته مﻲشود.
ﮐجايند ﮐسانﻲ ﮐه گرامﻲ داشتن زن توسط اسﻼم را قبول نمﻲﮐنند؟ در نتيجهی چنين امری زن
توسط نظامهايﻲ ﮐه زمينی بوده و الهی نمیباشد و صدور حکم در آنها دچار اشتباه مﻲشود،
گرامﻲ داشته شود و حق او را در يکسان بودن و مسئوليت پذيري يکسان تﻌريف میﮐنند و باعث
خوار شدن و حقارت او در زندگﻲ میشوند و او را مخلوقی جنسﻲ مﻲشمارند؟
ﮐجايند ﮐسانﻲ ﮐه گرامﻲ داشت زن توسط اسﻼم را قبول ندارند و آنها ﮐسانﻲ هستند ﮐه زن را
ﮐاﻻيﻲ مﻲبينند ﮐه در تبليغاتها ،با بدن وي ،تجارت مﻲﮐنند؟
ﮐجايند ﮐسانﻲ ﮐه گرامﻲ داشت زن توسط اسﻼم را قبول نمﻲﮐنند و نظامهايﻲ را قبول مﻲﮐنند ﮐه
در آنها ازدواج مﻌاملهاي است ﮐه زن در آن انتقال مﻲيابد و آن را يکﻲ از مملوﮐات شوهر مﻲ-
دانند؟ تا جايﻲ ﮐه بﻌضﻲ از آنها دچار پيچيدگﻲ مﻲشوند و اين سوال را مطرح مﻲﮐنند ﮐه حقيقت
زن و جان او از نوع بشر است يا خير؟!
اين چنين است ﮐه زن مسلمان در دنياي خود خوشبخت است در حالﻲ ﮐه همراه خانواده و ياري
پدر و مادر است و شوهر او از وي سرپرستﻲ مﻲﮐند و فرزندانش به وي نيکﻲ مﻲﮐنند و ]اين
امور محقق مﻲگردد[ چه در سن طفوليت باشد يا جوانﻲ يا پيري و چه در حالت فقر باشد يا
ثروتمندي و چه در حالت سﻼمت باشد يا بيماری.
در اينجاست ﮐه در حق زن در بﻌضﻲ از سرزمينهاي اسﻼمﻲ يا توسط بﻌضﻲ ﮐه به اسﻼم
منسوب هستند ﮐوتاهﻲ صورت مﻲگيرد و ]اين از اصل اسﻼم نمﻲباشد[ بلکه دليل آن ﮐوتاهﻲ
 - 1خﻼصه اين ﮐه مسئوليت مادي خانواده با مرد است و به همين ترتيب حق او در ارث بردن نيز بيشتر مﻲ-
شود).مترجم(
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نمودن و جهل و دوري از قوانين دين است و دليل ديگر آن خطايﻲ است ﮐه پدر و مادر دچار آن
مﻲشوند و از چيزي در آن نقصانها تبﻌيت مﻲﮐنند.
عﻼج اين امر رجوع به هدايت اسﻼم و تﻌاليم آن است تا اين اشتباهات عﻼج گردند.
اين منزلت زن در اسﻼم است ﮐه به طور اجمالﻲ شامل اين موارد است :عفت ،مواظبت ﮐردن از
وي ،دوستﻲ ،رحمت و سرپرستﻲ نمودن او و ننگ دانستن چيزي غير از اين موارد ﮐه داراي
مﻌانﻲ زيبا و واﻻيﻲ هستند.
ولﻲ تمدن امروزي چيزي از آن مﻌانﻲ را نمﻲداند و به زن فقط به ديد مادي نگاه مﻲﮐند ،حجاب
او و عفت او را ُجرم و ارتجاعﻲ بودن مﻲداند و گريزي وجود ندارد ﮐه در اين صورت زن
عروسکﻲ است ﮐه همه چيز براي او عبث مﻲباشد و اين را راز خوشبختﻲ خود مﻲدانند.
همچنين نمﻲدانند ﮐه آرايش و خودنمايﻲ زن دليلﻲ بر بدبختﻲ وي و عذاب وي میباشد.
واگرنه رابطهي تکامل و آموزش دادن به آرايش و خودآرايﻲ و اختﻼط داشتن با مردان نامحرم و
آشکار شدن فتنهها و نشان دادن زينت و لخت ﮐردن سينه و ران و شديدتر از آن ،براي چه براي
آنها در نظر گرفته شده است؟!
آيا به غير از اين است ﮐه وسايل ارتباط جمﻌﻲ ﮐه مسئوليت تﻌليم و فرهنگسازي را دارند،
لباسهاي تنگ ،شفاف و ﮐوتاه را ترويج مﻲدهند؟!
سپس ﮐجاست ﮐرامت وقتﻲ ﮐه صورتهاي زيبا را وسيلهاي براي تبليغات قرار مﻲدهند؟!
براي چه آنها در مورد زنان چيزی را دوست نمیدارند ،مگر دختران زيبا و وقتﻲ سن آنها زياد
میشود و زيبايﻲ و قشنگﻲ آنها تمام مﻲشود ،در مورد آنها اهمال ﮐاري صورت مﻲگيرد و به
مانند ابزاري ﮐه تاريخ مصرف آن تمام مﻲشود ،ﮐنار گذاشته مﻲشوند؟!
سهم ﮐسانﻲ ﮐه زيبايﻲ آنها ﮐمتر است در اين تمدن چه مﻲباشد؟ سهم مادر مسن و مادر بزرگ و
پيرزنان چه مﻲباشد؟
بهترين سهم آنها در پيري ،سراي سالمندان است؛ در حالﻲ ﮐه ﮐسﻲ به مﻼقات آنها نمﻲرود و
ﮐسﻲ دربارهي آنها سوالﻲ نمﻲپرسد.
يا آنان ﮐه سهمﻲ در حقوق بازنشستگﻲ دارند و از آن براي خود خرج مﻲﮐنند تا اين ﮐه بميرند؛
در اين حالت صلهي رحم و بازديد خانوادگﻲ و دوستان آتشين ﮐجا هستند؟
اما زن در اسﻼم هرچه سن او زياد شود ،احترام او نيز بيشتر مﻲشود و حق او بزرگتر مﻲشود
و فرزندان و خويشاوندان در نيکﻲ ﮐردن به آنها با يکديگر مسابقه مﻲدهند – همان گونه ﮐه در
قبل بيان شد – زيرا او در مقامﻲ مﻲباشد ﮐه شايستهي وي است و بين پسران و نوهها و اهل خود
و اجتماع خود باقﻲ مﻲماند.
اين پندار ﮐه عفت داشتن و پوشيدگﻲ ُجرم و ارتجاعﻲ بودن است ،پنداري باطل است ،زيرا
آرايش و خودآرايﻲ و بﻲحجابﻲ ،همان بدبختﻲ و عذاب است و تخلفﻲ آشکار مﻲباشد ،اگر مﻲ-
خواهيد دليل آن ﮐه آرايش و خودآرايﻲ تخلف است را بدانيد ،نگاه ﮐنيد به انحطاطﻲ ﮐه در نوع
بشر ايجاد شده است و انسانهاي لخت و پستﻲ ﮐه در آشوب و تباهﻲ زندگﻲ مﻲﮐنند ﮐه زندگﻲ
آنها شبيه زندگﻲ حيوانات است؛ آنها راهﻲ را در راههاي تمدن نمﻲيابند ،مگر بﻌد از آن ﮐه خود
را پوشيده بيابند.
ﮐسﻲ ﮐه در حال آنها مﻲنگرد آنان را اين گونه مﻲيابد ﮐه هر چه لختتر باشند و پوشيدگﻲ آنها
ﮐمتر باشد ،متمدنتر محسوب مﻲشوند و اين چنين است ﮐه تمدن غرب راهی به عقب را برگزيده
است ﮐه باعث به قهقرا رفتن آنها شده است و هر چه میگذرد عريانی و بیحيايی آنها بيشتر می-
شود تا جايی ﮐه ممکن است ﮐامل لخت شوند و اين در بين آنها بﻌد از جنگ جهانﻲ اول شروع
شده است .و البته ﮐه در سالهای اخير به دنبال دارويی برای اين مﻌضل میباشند.
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اين چنين است ﮐه عظمت منزلت زنان در اسﻼم آشکار مﻲشود و هﻼﮐت و سرگردانﻲ آنها وقتﻲ
پيش مﻲآيد ﮐه از اسﻼم دور شوند.
اين اشارهاي ﮐوتاه و به تصوير ﮐشيدن خﻼصهاي از گرامﻲ داشت زن در اسﻼم بود.
اگر دوست داشتيد تا با تفصيل بيشتر اين مطالب را بررسﻲ ﮐنيد به ﮐتاب »رسائل فﻲ الزواج
والحياة الزوجية« رجوع نماييد.
وآخر دعوانا أن الحمد رب الﻌالمين ،و سﻼم على المرسلين ،و صلى ﷲ و سلم على نبينا محمد
صحبه.
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