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   وطــن دار.الف
 
 

  شأن ومقام  زن دراسالم
  

پيرامون موقف زن گويا به جرم اينکه مقاله ای را  بنام پرويز کامبخش،اخيرًا درافغانستان، يک ژورناليست جوان
از يک سايت ايرانی اقتباس کرده و به دوستان خود توزيع نموده، از طرف قاضی محکمه ابتدايی بلخ محکوم دراسالم 
اين قاضی به جای اينکه ادعای نويسنده مقاله را به استناد نصوص مقدسه ترديد کند، با دگم انديشی . شده استبه اعدام 

را به جرم خواندن وپخش آن مقاله به اعدام محکوم نموده کامبخش ،که ناشی از بی سوادی وتحجرفکری  وی است 
، بلکه ان داخلی وخارجی ونهادهای بين المللی گرديدانزجار وعکس العمل شديد ژورناليستاست که اينکار نه تنها سبب 

  .ه رفتچه غيرافغان وحتی آنهای که حتی مسلمان نيستند افزود  خوانندگان آن مقاله چه افغان وشماربر
را    محتوای آن مقالهراديوفردادر مصاحبه خود با " آيات زن ستيز دراسالم " گلناز اسفندياری، نويسنده اصلی مقالۀ

امتيازگرفتن چهارزن برای يک مرد دريک وقت، مشروع بودن کتک :يان نمود که درآن برمسايلی از قبيل اينطور ب
شهادت دوزن در برابر يک مرد،ونيم مردسهم بردن زدن زنان از سوی مردان ومشروعيت تماس جنسی با زنان برده ، 

از لحاظ   خواهشات مرد پائين آورده و  چون وسيله ای جهت ارضای زن را،و کشتزار بودن زن برای مرد از ميراث
  .استتنزل کرده   درجه دوم  انسانیبهزن حقوقی 

، ولی مالها نمی خواهند زنان وجوانان از محتويات اين آيات نيستمنکر وجود اين احکام واين آيات درقران   هيچ کسی
ختن علم برزن ومرد مسلمان فرض باشد، خوب اگر دانستن وآمو. با خبر شوند وخبرشدن آنرا به مثابه کفر تلقی می کنند

گيرم آقای کامبخش اين مطلب را که تا آن زمان . ايا نبايد زن از محتويات کتاب خدا در مورد حقوق خود با خبر بشود
نمی فهميده برای آگاهی بيشترخود و خواهر ومادر وديگر زنان ويا دوستان خود از يک سايت ايرانی اقتباس کرده وبه 

انتقال داده باشد، چه عيبی دارد که ديگران هم از محتويات اين احکام باخبر شوند؟مگر نه اينست که شما ديگران هم 
مالها وروحانيون از هزاروچهارصد سال تاکنون از آن باخبر بوديد واز آن به سود خود استفاده نموديد، حال که 

ای زنان فراهم شده، چرا نبايد مردم مسلمان از امکانات آگاهی و اطالع يابی از طرق مختلف نوشتاری وگفتاری  بر
محتويات کتابی که بدان ايمان آورده اند با خبر شوند؟ اگر اين احکام خوب اند بگذار که ديگران هم از آن مطلع شوند 
ط واگر خوب نيستند چرا بايد به خاطر خواندن آن مسلمانی اعدام شود؟ می بايد در توجيه و تفسيروتأويل آنهابا شراي

وتقاضای عصر وزمان داليلی ارائه شود که مورد پسند وپذيرش  مردم باشد نه اينکه با اصدار حکم اعدام از فهميدن آن 
  .جلوگيری گردد

  
 آن آگاه شود ونادانسته بدان ايمان داشته باشد؟ واگر  ومحتوای آيا درقرآن حکمی وجود دارد که مسلمان نبايد از مضمون

يات ديگران را  آيناضی کسی را که خواسته از محتوای اه باشد پس به کدام حق جناب قنداشت چنين دستوری وجود
آيا مگر خواندن اين احکام خدا از قتل وکشتار هزاران انسان بيگناه اين وطن  . مطلع بسازد محکوم به اعدام نموده است
خشودنی تر بود که اين جوان  درسراسر کشور سنگين تر وناب١٩٩۶ -١٩٩٢توسط جنايتکاران تنظيمی طی ساليان 

دانشجو را به اشد مجازات محکوم کرده اند؟ چنين احکامی نه تنها حيثيت اسالم را درانظار جهانيان به زمين می زند، 
بلکه دشمنان اسالم را به خنده خواهد انداخت که ببينيد دينی را که پيروان خود را به خاطر خواندن وآگاه شدن از 

به يقين که چنين سخت گيريهايی جوانان را به جای پای بندساختن به دين .  به اعدام محکوم می کندمحتويات آيات قرآنی
  . اسالم از دين اسالم بيزار خواهد ساخت

ده بابصيرت                  تند؟ خوانن دگاه مختلف اس نکته قابل توجه اينست که دو روحانی سرشناس کشوردرعين قضيه دارای دو دي
يد وکداميک نادرست؟ آيت اهللا محسنی روحانی معروف منسوب به اهل تشيع کشور در            خود ميداند کداميک درست ميگو    

د                 «:مصاحبه خود با راديو صدای آلمان گفت       دينی کسی شده نميتوان ل بي ی ، دلي .   داشتن يک کتاب يا يک نوشته ضد دين
رای اعدام کسی شده نميتوان                         ی ب ز دليل ال دادن ني ام         حتی چنين نوشته ای را به ديگران انتق وت اته د، مگر درصورت ثب

  )جنوری / ٢٣  ويلهدويچه(».دومی محکمه ميتواند به متهم جزايی غير از اعدام بدهد



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 
 

 
  ٧از  ٢ :عداد صفحاتت

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 

  در جلسه رسمی سنا اعدام پرويز کامبخش را ) دلو٩(جنوری٢٩دی، رئيس سنای افغانستان، روز واما صبغت اهللا مجد
عمل تند ونفرت انگيز ژورناليستان وقلم بدستان افغان از سوی محکمه بلخ مورد پشتی بانی قرارداد، که با عکس ال

جنايتکاران جنگی را از تعقيب عدلی  معاف دانست ولی   آقای مجددی،)ودو روز بعد حرفش را پس گرفت(.روبروشد
برای اعدام يک جوان معصوم که هيچ جنايتی را مرتکب نشده وهنوزاز هزاران گل اميدش يکی نشگفته مذبوحانه تالش 

. مجددی اصًال متوجه نيست که وظيفه اوبه عنوان رئيس سنا بررسی قوانين است، نه بررسی جرايم جنائی. ميکند
سوابق جهاديش  متهم به جنايات جنگی است که خون هزاران انسان بيگناه اين کشور به  مجددی فراموش کرده که بنابر

چون سدی در برابر آزادی بيان  بنيادگرائيش فتوا ودستور او ريختانده شده است و بنابرخصلت ارتجاعی وذهنيت
  .قرار داردوانديشه  وآزادی مطبوعات

خواندن ودانستن اين متون مقدسه . را نقل ميکنم که در مورد حقوق زنان بحث ميرانندآيات واحاديثیدرذيل من همان 
 زنان اسالم بايد بدانند که به خصوص. نبايد گناه وجرمی برای خوانندگان چه مسلمان وچه غير مسلمان پنداشته شود

  قرآن در حق شان چه بحث کرده و اسالم برای شان چه ارزش ومنزلتی را درنظر گرفته است ؟ 
به اين نکات پرداخته  که در زير از نظر ) بازشناسی قرآن(دکتر انصاری اسالم شناس معروف ايران درکتابی به نام 

  :شما ميگذرد
، رعايت داند و دربعضى موارد تهاى الهى ميطوريکسان مستحق پاداشها وعقوبه قرآن درحالى که زن و مرد را ب"

براى اينکه طرز . قايل شده است تفاوت بسيار بين حقوق زن ومرد، مگرکند حقوق زنها را به مردان توصيه مي
ان سخن گفته آياتى که درباره زنشرح تفکراسالمى وبرداشت احکام ومتون قرآن نسبت به زنها روشن شود، در زير به 

 )١٣٨۴وتذهيب محمدسعيد اهری زاده ، چاپ هشتم مهدى الهى قمشه اى، به خط ، ترجمه قرآن مجيد( ازرویاست،
  .  تا زمينه فکرى بهترى براى توضيح مطالب بعدى بدست آيدخته ميشودپردا
فريده است که براى مردها خداوند زن رابراى اين آ:  فلسفه خلقت مرد را از زن جدا کرده وميگويد سوره شورى١١ ۀآي

بدين ترتيب . و بچه توليد کنند براى حيوانات ذکورنيز اناث آفريده است که جفت آنها باشند نقش جفت رابازى کند و
:  وترجمه آن از قرارزير است سوره شورى١١ ۀآيشرح . ش زن با مرد تفاوت دارد معلوم ميشود که فلسفه آفرين

من انفسکم ازواجًا ومن االنعام ازواجًا فاطر السموات واالرض جعل لکم (
 خداوندآفريننده زمين وآسمانها( يعنى).البصري ذروکم فيه ليس کمثله شى ًء وهوالسميعي

خداوند راهيچ مثل . شود زياد ى خلق کرد تا بدينوسيله نوع شمايدتان وبراى چهارپايان نيز جفت هابراى شما از نوع خو
  .) شنواو بيناستو مانندى نيست و او به همه چيز 

وهلن مثل الذى .(.. : بطور صريح مردان را برتر از زنان ميشمارد وميگويد سوره بقره٢٢٨ ۀآي
وزنان : (... ترجمه  ...)عزيُز حکيم هللا  واةوللرجال عليهن درج عليهن باملعروف

اهد بود وخدا برهمه را بر شوهران حقوق مشروعى است چنانکه شوهران رابرزنان ، ليکن مردان رابرزنان برترى خو
  .) چيزتوانا وبه همه امورداناست 

به مردان واگذارميکند وحکم ميکندکه اگر بيم  به شرح زير، صراحتًا حق تسلط ونگهبانى زنان را سوره نساء ٣٤ ۀآي
آنها  نداز همخوابگى محروم کرد واگربازهم ادب نشد موعظه کرد، سپس آنها را بايد ابتدا آنها را نافرمانى زنان ميرود

بعضهم على بعض ومبا هللا مون على النساء مبا فضل ااالرجال قو( .راکتک زد
والىت هللا ت للغيب مبا حفظ اافظات حانتات قاحلاانفقوا من امواهلم فالص

ختافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن ىف املضاجع واضربوهن فان اطعنکم فال 
ردان رابرزنان حق تسلط م: (ترجمه  )٠کان عليًا کبرياهللا تبغوا عليهن سبيال ان ا

ونگهبانى است بعلت اينکه خدا بعضى ازشمارا برتراز بعضى ديگر مقرر داشته وهمچنين بعلت اينکه مردان از مال 
پس زنان شايسته ومطيع درغياب مردان حافظ حقوق شوهران هستند وآنچه راکه خدا به . خود بايد به زنان نفقه دهند

د، و زنانى که از مخالفت ونافرمانى آنها بيمناک هستيد، بايد نخست آنها را موعظه حفظ آن امر فرموده بايد عمل کنن
از همخوابگى با آنها خود دارى کنيد واگر بازهم مطيع نشدند، آنهارا بزنيد اگر فرمانبردارشدند،  کنيد، اگر مطيع نشدند

  .) ديگر برآنها ستم روامداريد که همانا خداوند بزرگواروعظيم الشأن است
مدلول آيه مذکورشأن زن را تا آنجا خفيف کرده که برطبق . به شرح زيرقابل توجه به نظرميرسد سوره بقره ٢٢٣آيه 

 تشخيص داده شده است، به مرد اجازه داده است ،براى جرانظر مفسران وفقهاى معتبراسالمى که فتواى آنها الزم اال
وا تنسآُؤکم حرث لکم فا(.رف کند زنش را از طريق غيرعادى تصجنسی خود،ارضاى تمايالت 
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براى کشت  زنان شما کشت زارشماهستند، پس بهرنحوى که ميل داريد( يعنى  )...حرثکم اّنى ِشئُتم 
  . درفقه اسالمى درباره چگونگى فرودآمدن شوهر درکشت زارش اختالف نظروجود دارد.) درآنها فرودآئيد

بعبارت ديگرـ انى زمانى ـ بوده  يه موردنظر، مفهوم زمانى داشته وـ مذکور درآاىن عده اى ازفقها عقيده دارندکه ـ 
ميتواند باهمسرش مقاربت کند، ولى گروه ديگرى ازفقهامعتقداند که ـ  وهدفش آنست که شوهر در هرزمانى که اراده کند

ز بدن زن که مقصودش آنست که شوهردر هرمکان وهر عضوى ا انى ـ مذکور در آيه مورد نظر، افاده مکانى داشته و
قرآن کريم وفرقان عظيم ، از انتشارات جاويدان ، تهران نيز ( .اراده کند، اعم از قبل و يا ُدُبر ميتواند مقاربت نمايد

ولى .  ترجمه کرده است...)آئيد هرجا که خواستيد فرود پس درکشتزار خود...  ( آيه مذکور رابا کلمات٢٦درصفحه 
شيخ نصيرطوسى که ازافقه فقهاى اسالم بشمار ميرود، نيز عقيده مکانى بودن ـ .  استالبته عمل مذکور مکروه تلقى شده

  . انى ـ را موافقت کرده است
 واستشهدوا شهيدين ...(:را برابرگواهى دو زن دانسته و ميگويد گواهى يک مرد بقره ۀ سور٢٨٢ ۀآي

ز مردان گواه و دوتن ا: ( ترجمه). ن اتامن رجالکم فان مل يکونا رجلني فرجل وامر
  ) .رد نيابيديک تن مرد و دوتن زنو اگر دوم آوريد

 درشهادت، دونفر زن قائم مقام يک مردهستند، لکن گواهى زنان ": لهام از حکم آيه مذکور مينويسددکتر خزائلى با ا
 جازاتم( به هيچ وجه پذيرفته نميشود ونسبت به حدود،وطالق ونسب) منظورديدن هالل ماه است(نسبت به هالل 

راجع به . گواهى زنان درصورتى مسموع است که با شهادت مردهمراه باشد،)شرعى درباره گناهکاران ومجرمين
در .شهادت مرد همراه نباشد پذيرفته است يعنى شهادت آنها با باشند امورمخصوص زنان گواهى زنان هرچند منفرد

بود وهرگاه  ن گواهى چهارزن مثبت تمام مال خواهدبنابري. شهادت يک زن ربع مال ثابت ميگردد اموال و وصيت با
   ".قابله به زنده متولد شدن کودک گواهى دهد باشهادت او ربع ميراث ثابت ميگردد

 درآيه هاى بعدى درباره زنان فاوتاين ت دختران تعيين کرده و برابر  سهم پسران را از ارث دو سوره نساء١١ ۀآي
ىف اوالدکم للذکر هللا يوصيکم ا(:وندان نسبى وسببى ادامه مى يابدکليه طبقات وچينه هاى مختلف خويشا

آنست که پسران دوبرابر دختران ارث  حکم خدا در حق فرزندان شما:( ترجمه ) .... مثل حظ االنثيني
  ...) ببرند
دى زن عق چهار: به مردان اختيار ميدهد به شرح زير بطورصريح تعدد زوجات رامشروع ميکند و سوره نساء ٣ ۀآي

 مرد  سوره مومنون،٦ ۀ سوره معارج وآي٣٠طبق مدلول آيه بعالوه بر. درزمان واحد درعقد ازدواج خود داشته باشند
متن سه آيه .  انجام دهدبا آنها عمل زناشوئى  و باشداختيار داشته مسلمان ميتواند بطور نامحدود دختران وزنان برده در

  : مذکوروترجمه فارسى آنها به شرح زيراست
ع فان اث وربمثىن وثال ءآفانکحواما طاب لکم من النس... (:  سوره نساء٣ ۀآي

 )٠خفتم االتعدلوا فواحدُه او ما ملکت اميانکم ذالک ادىن اال تعولوا
که با آنها عدالت  هم بيم داشته باشيد اگر پس نکاح کنيد آنچه خوش آيدشمارا از زنان دو، سه وچهار و: (... ترجمه 

  .) ويا چنانچه کنيزى داريد به آن اکتفا کنيدکه اين ترک ستمکارى است ها يک زن اختيار کنيدنورزيد، پس تن
م  درباره اختيارات نامحدود مرد نسبت به دختران وزنان برده ، داراى مفهومنونؤ سوره م٦ سوره معارج وآيه ٣٠ ۀآي

کت امياهنم فاهنم او ما مل(: منون دراين باره حاکى استؤ سوره م٦هاى يکسان بوده و آيه 
ويا باکنيزان ملکى متصرفى آنها که هيچ نوع مالمتى درمباشرت اين زنان براى : (... ترجمه ).غريملومني

   ).نيست) مردان(آنها
برسميت   تعدد زوجات راکه يکى از رسوم وآداب عصر جاهليت بود)ص(محمدحضرت برطبق مدلول آيات مذکور
 ٣درآيه  اما خودش را مشمول قاعده شرعى مذکورکه به فرمان خدا.محدود کرد نفر چهارشناخت ولى تعدد آنها رابه

ذکر کرده اند، ولى اين تعداد )  نفر٩(را ) ص(مورخين تعداد زنان محمد. سوره نساء ذکرشده است ، مستثنى قرارداد
 و که يا برده بودند شتندبغيراز زنان عقدى او، زنان ديگرى نيز وجود داايشان  درحرم فقط زنهاى عقدى اوهستند، زيرا

منان اسالم ؤ بود و ساير مپيامبرخدام خدا، مخصوص هبه کرده بودند و اين امتيازبرحسب کال) ص(محمد يا خود را به
  )٢٩٨ -٢٩٣بازشناسی قرآن، صص (. از اين حق محروم بودند

چنين آمده  سورۀ احزاب ۵١آيه دانست و اين مطلب در بی نياز میخود را رعايت مساوات ميان زنانش از) ص(محمد
ترجی من تشآُء منهن وتوی اليک من تشآُء ومن ابتغيت ممن عزلت فال « :است

جناح عليک ذالک ادنی ان تقراعينهن واليحزن ويرضين مبا آتيتهن 
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هريک از . تو ای رسول خدا در همبسترشدن با زنهای خود الزم نيست نوبت را مراعات کنی: ترجمه(»....کلهن
اين . يل داری نوبتش را عقب بينداز وهريک از آنها را از خود راندی باز ميتوانی او را نزد خود بخوانیزنانت را م

موضوع باعث شادمانی دل وروشنی ديده آنها خواهد شد وهرگز هيچيک از آنها نبايد از آنچه که تو ميل ميکنی ناراضی 
  ...)يکنی، خشنود باشدومحزون باشند، بلکه همه بايد به آنچه که تو به آنها عطا م

ان توذوا رسول اهللا  وال ان تنکحوازواجه من بعد ...«:گفته شده که ۵٣ آيه و دراخير
پس از وفات رسول اهللا هيچگاه با همسرانش ازدواج نکنيد ( ».ابدًا ان ذالکم کان عنداهللا عظيمًا

  )٢١٢ و٢٠٨بازشناسی قرآن، ص ص .)(که اين کار گناهی عظيم است
متن آيات فوق الذکر از نظردانشمند افغانی جناب سيدحسين موسوی نيز گزارش . (ام قرآن در مورد زناناين بود احک

  .)يافته وايشان به صحت اقتباس آيات مذکورگواهی دادند که از توجه ودقت ايشان در آيات مزبور،متشکرم
  

  چه حکم ميکنند؟واما احاديث 
احاديث . باشند میورعايت توجه وقابل مهم تون قرآن بوده و درنوع خود نيز مکمل احکام وماسالم درباره زناناحاديث 

خاصى سکوت  از نظر اعتبارمذهبى نسبت به احکام ومتون قرآن ، اهميت درجه دوم دارند واگر قرآن درباره مورد
زن در اسالم ، ن أرحال درادامه بحث درباره مقام وشبه. در احاديث جستجوکنيم اختيار کرده باشد، حکم مذکور را بايد

  . به ذکراحاديث اسالمى مى پردازيم
 واستوصوا بالنساء خريًا فاهنن عوان الميلکن (:  الوداع گفته استةدرخطبه حج )ص(محمد

  .)درباره زنان نيکى کنيد، چه آنها اسيرمردانند واختيارى از خود ندارند:(  ترجمه )ال نفسهن شيًا
دنيا برای انسان دارای ارزش زياد است، ولی :" که محمدپيغمبر خدا گفتاز قول عبداهللا بن عمر روايت شده است
  ."ارزنده ترين چيزدر دنيا يک زن نيکو است

ان : يا رسول اهللا ما حق زوجة احدنا عليه؟ قال  : "ر چنين آمده استگيدحديث در 
تطعمها اذا طعمت و تکسوها اذا اکتسيت وال تضرب الوجه و ال تقبح وال 

 اي رسول خدا، زن چه حقي بر ما دارد؟ او مي: " يعني) احمد و ابو داود و ابن ماجة (  ." البيتهتجر إال يف
خوري، بايد او را بپوشاني هنگامي که خودت را مي پوشاني،  تو بايد به او غذا بدهي هنگامي که خودت غذا مي: گويد

  ) ١٨۵٠ ابن ماجه ، کتاب النکاح ، حديث ." (هجز در حصار خانه به صورتش نزن، به او ناسزا مگو، او را رها مکن ب
براى مسلمان مومن، هيچ موهبتى بعد ازترس ازخدا، باالتراز داشتن زن : ( مه روايت کرده است که پيغمبر گفتابوعما

کند، هنگامى که مرد به همسرش نگاه  دهد، زنش آنرا اطاعت مي عفيف نيست ، زيراموقعى که مرد، فرمانى به زن مي
به مسافرت برود، زن  واگر مرد کند بخورد، قولش راقبول مي به جان زن سوگند شود، واگر مرد ، خشنود ميکند مي

   )کتاب نکاحن ماجه،ب  ا(.شرافتمند ازخود واز مايملک شوهرش نگهدارى ميکند
دين خود راکامل کند، نيمى از  هنگامى که بنده خدا ازدواج مي:( از قول انس بن مالک روايت است که پيغمبرخدا گفت 

  ) مسلم بن الحجاج ، الجامع الصحيح .) ( کرده است ، البته ترس از خدا نيمه ديگردين او را تکامل خواهد بخشيد
و هريک از  يش قرعه مى کشيدخومسافرت داشت، بين زنان  عايشه روايت کرده است ، هنگامى که پيغمبرخدا قصد

صحيح بخارى ، والجامع .( به مسافرت مى برد با خود يغمبراو راکرد، پ نام وى اصابت ميه همسرانش که قرعه ب
هرکسى که داراى دوهمسرباشد ونسبت به آنها باانصاف : (ابوهريره روايت کرده است که پيغمبراظهارداشت  )الصحيح

، سليمان ١٩٣٧جلد، قاهره ، ٣، الجميع ،  الترمذى-رک (.بود رفتارنکند، در روزقيامت نيمى از بدنش از او جدا خواهد
  )سايت عصرجديد،زن ومکان اجتماعی او دراسالم() بن العشعث السيستانى ،ابوداود سجستانى، کتاب السته

دستور دهم ، انسانى به انسانى ديگر سجده کند،  اگر قراربود: (ابوهريره همچنين روايت کرده است که پيغمبرخدا گفت 
  )٣٠٣بازشناسی قران،ص() ع يمالترمذى، الج.) (ددادم که زن به شوهر سجده کن بطور يقين دستور مي

  
  :روايات ديگر در مورد زنان

در " صحاح سته"و" کتب اربعه"، برگزيده از )ص(، مجموعه سخنان محمد"نهج الفصاحه" دکتر شفا به حواله ازکتاب 
  :مورد زنان اين وجيزه های اسالمی را نقل ميکند

  .زنان ديدم در جهنم نگريستم وبيشتر اهل آن را از -"
  . مجالست با اراذل وگفت وشنودبا زنها دل را بميراند-"
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  . اگرزنان نبودند خدا چنانکه شايسته پرستش اوست پرستيده ميشد-"
  . زن بصورت شيطان می آيد وبصورت شيطان ميرود-"
  . بدترين دشمن تو همسرتوست که همخوابه تو ومايملک تواست-"
  .مان بوی عطرش را بشنوند، آن زن زنا کاراست زنی که خود رامعطر کند تا مرد-"
  . اگر زنی بشوهرش بگويد که ازتو خيری نديدم، تمام اعمال نيکش بی اثر ميشود-"
  . فرزند خود را شنا و تير اندازی آموزيد و زنان را نخ ريسی-"
باز  خواهی به راستيش  زن از دنده ای خلق شده که راستی پذير نيست، پس اگربا کجی او بسازی ساخته ای، واگر-"

  )، تاليف دکترشفا٢٩۶توضيح المسايل ، ص : رک."(آوری، او را ميشکنی، وچاره اش طالق است
اى مردم بدانيد که زنان ناقص ايمان ، ناقص بخت و « : در باره زنان روايتى است که خليفۀ چهارم اسالم،» على«از

ولى نقصان . از نماز و روزه در روزهاى حيض شان ميباشدنقصان ايمان آنان بازنشستگى ايشان . ناقص خرد هستند
ولى نقصان بختشان در اينست که ميراث شان نصف . خرد ايشان گواهى دو زن که معادل گواهى يک مرد است، ميباشد

انند بنابرين بکوشيد از زنان بپرهيزيد و ازخوبان آنها برحذر باشيد و اگر شمارا بکار نيکى فرابخو. ميراث مردان است 
نهج البالغه ، ترجمه محسن فارسى، ( » .از آنان اطاعت مکنيد تا مبادا طمع ورزند وبکار هاى زشت وادارتان کنند

  )٣٠٥، بحواله بازشناسى قرآن ، ص ٣٨٦، ٣٥٨، صص ١٣٦١تهران ، اميرکبير، 
ب شديم و آن شرفيا) ص(به حضور رسول اکرم   من و فاطمهیروز  ":و باز ازقول علی روايت است که فرمود

شب معراج که مرا به آسمان : فرمودحضرت ؟ را پرسيدگريه فاطمه از پدرش علت . حضرت را بسيار گريان ديديم
فاطمه به پدر عرض کرد مگرراجع به . بردند زناني چند از امت خود را در عذاب شديد ديدم و گريه من براي آنهاست 

مي   مغزشدرحالی کهند بودا که به مو هاي سرش آويزان کرده  زني رديدم .:حضرت فرمود.عذاب زنها چه ديديد؟
و زني را ديدم که .  که او را به زبانش آويخته بودند و آب جوشان جهنم به حلقش فرو مي ريختندديدمو زني را. جوشيد

ني را ز. بر پستانهايش آويخته بودند و زني را که گوشت بدن خويش را مي خورد و آتش در زير او شعله مي کشيد
مشاهده نمودم که پاهايش را به دستهايش بسته، مار ها و عقرب ها را بر او مسلط ساخته بودند و زني کور و کر ديدم 
که او را در تابوت آتشين قرار داده و مغز سرش از تنش بيرون مي آمد و بدنش در اثر مرض جذام و پيس قطعه قطعه 

و زني را مشاهده کردم که گوشت . تنور آتش او را به پاهايش آويخته بودندو زني را ديدم که در . و از هم متالشي ميشد
بدنش را از جلو و عقب باقيچي هاي آتشين مي بريدند و زني که صورت و دستهايش را مي سوزاندند و از روده هاي 

ه و ديگري ب. و به انواع عذابها معذب بوداالغ شکل ه و زني که سرش مانند سر خوک و بدنش ب. خويش مي خورد
که با گرز هاي آتشين بر سر و يصورت سگ بود و آتش از پشتش وارد مي کردند و از دهانش بيرون مي آوردند و مال

 .بدنش مي زدند
يد که کار اين زنها چه بوده که خداوند آنها را چنين معذب ييا رسول اهللا به من بگو: عرضه داشتند) ع(حضرت فاطمه 
نا (آن زني که به موي سرش آويخته بودند زني بود که موي سرش را از مردان : ودندفرم) ص(حضرت . فرموده است

نمي پوشانيده است و آن زني که به زبانش آويخته بودند، زني بوده که شوهر خورا اذيت مي کرده و آنکه به ) محرم
 آويزان بود، بي اجازه است و آنکه با پاهايش همبستر شدن با شوهرش تمکين نمی کرده پستانش آويخته بودند از

را مي خورد زني بوده که بدن خود را براي  شوهرش از خانه بيرون مي رفته است و آن زن که گوشت بدن خود
نامحرمان زينت مي کرده است و آن زني که دستهايش را به پاهايش بسته بودند، خود را نمي شسته و لباسهايش را پاک 

ي نداشته است و آن زني که کور و کر و الل بود از زنا يده و به نماز اعتناجا نمي آوره نمي کرده و غسل جنابت ب
آن زن که گوشت بدنش را مي بريدند خود را به مردان مي . فرزند به هم مي رسانده و به گردن شوهر خود مي انداخته

را مي خورد، زني بوده که مرد نمايانده تا مورد توجه آنها قرار گيرد و آنکه بدنش را مي سوزاندند و او روده هاي خود 
شکل االغ بود، زنيست ه و زن حرام را به يکديگر مي رسانيده است  و آن زن که سرو صورتش مانند خوک و بدنش ب

صورت سگ بود و آتش از پشتش داخل و از دهانش خارج مي ساختند، ه و آنکه ب. که سخن چين و درغگو بوده است
واي به حال زني که شوهر خود را به خشم آورد و خوشا به حال : نگاه حضرت فرمودزني بوده خواننده و آواز خوان، آ
آيت اهللا دست غيب شيرازی ،کتاب  ،بحوالۀ٢٩٨دکترشفا، توضيح المسايل، ص ." (زني که همسرش را راضي بدارد

  )معراج، فصل اول،
عالى براى زنان غيرت جايز نداشته  حق ت« کند که  روايت مي) روحانى عهد شاه سليمان صفوى( امام باقر مجلسى

حالل گردانيده  براى مردان چهارزن و از متعه وکنيز آنچه خواهد است واز براى مردان غيرت قرارداده است ، زيرا
 است و از براى زن غير ازيک شوهر حالل نکرده است و اگر شوهرديگرى طلب کند يا اراده نمايد نزد خدا زنا
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چيست حق شوهربرزن؟ فرمود الزم است که هللا وگفت يارسول ا) ص(حضرت رسولخدمت  زنى آمد.... کاراست
و از خانه بى رخصت او تصديق نکند وروزه سنت بى رخصت او ندارد وهر  و نافرمانى اونکند اطاعت شوهربکند

واگر بى ر نرود و از خانه او بى رخصت او بد اگرچه برپشت پاالن شتر باشد وقت اراده نزديکى او کند مضايقه نکند
گفت يا . تا به خانه برگردد که رحمت همه او را لعنت کننديکه غضب وماليکه آسمان وزمين وماليرخصت بدر برودمال

حق کى برمن از همه عظيم تراست ، فرمودکه حق شوهر، پرسيدکه من برشوهرآنقدر حق ندارم که او برمن هللا رسول ا
قت فرستاده است که هرگز ى که ترا به حقييخورم به خدا قسم مي: آن زن گفت . دارد، فرمود از صدتايکى نه 

  ) ٣٠٦، بازشناسى قران، ص ٧٢، ص ١٣٦٢حليه المتقين از امام باقر مجلسى ، تهران، چاپ (» .شوهرنکنم
حضرت رسول فرمود که عيال مرد، اسيران اويند ": کندکه وى گفته است رصادق نقل ميمالمحمدباقر از قول امام جعف

و در حديث معتبر ديگرى از قول . ن بندگان نزدخدا کسى است که بيشتر به اسيران خود احسان بکندو محبوب تري
زنان را درغرفه ودر باالخانه جاندهيد ونوشتن به ايشان نياموزيد وسوره يوسف رابه : حضرت رسول آمده است که 

يرکند ملعون است وحضرت رسول چون مردى که کارهاى او را زنى تدب: وحضرت امير فرمود... ايشان تعليم ندهيد
کردند وحضرت رسول فرمود  گفتند خالف آن مي و آنچه ايشان مي کردند اراده جنگ داشتند بازنان خود مشورت مي

هرچهارماه و بدان از جمله حقوق زن برمردآنست که ...سرنگون درجهنم اندازد هرکه اطاعت زن خودکند خدا او را
 ةمحمدباقر مجلسى، حلي .(ضرباشد و عذرى نداشته باشد ودرکنيز و درمتعه اين واجب نيست با او جماع کند اگرحايکبار

   )همانجاالمتقين،
آيت  .ترساندن زن از عواقب اخروی عدم اطاعت از شوهر، هميشه از موثرترين ابزار کارمکتب تزويرآخوند بوده است

در زمان پيغمبرصلی عليه وآله، :عفر صادق فرمودحضرت امام ج:"اهللا مشکينی از قول امام جعفرصادق روايت ميکند
طولی نکشيد پدر آن . ازخانه بيرون مرو تا من برگردم: مردی از قبيله انصارمسافرت کرد وبه همسرش سفارش کرد

تا آنکه حال . درخانه بنشين واطاعت شوهر کن: فرمود. قاصدی فرستاد واز پيغمبر عيادت پدر خواست.زن بيمار شد
زن اجازه خواست تا در . آخر پدرمرد. زن باز پيغام فرستاد و اجازه خواست، و باز همان جواب را شنيد.دپدر سنگين ش

پيغمبر پيام . پدر را به خاک سپردند ودختر قدم از خانه بيرون نگذاشت.باز همان پاسخ آمد. نماز جنازه پدرحاضر شود
ازدواج دراسالم، تاليف ايت اهللا مشکينی، به ." (را آمرزيدخدا به پاس اين فرمانداری تو از شوهر، تو وپدرت : فرستاد

  )٢٩۶حوالۀ دکتر شفا، توضيح المسايل، ص 
  :نتيجه

زن موقعى با .برطبق اصول اسالم ، زن استقالل وآزادى فردى واجتماعى ندارد و وجودش بايد وقف خدمت به مردشود
درجامعه اسالمى، زن در . خانه و رختخواب مرد نمايدتقوى تلقى خواهد شد که وجودش را وقف نگهدارى خانه و آشپز 

خطبه بخواند يا حيوانى را  يا امور اجتماعى، سياسى و قضايى حق ندارد رهبر جامعه بشود، يا امامت کند يا آذان بدهد و
 انسان بنابرين زن از نگاه اسالم انسان درجه دوم است، و. نبوت ، واليت و امامت جماعت مختص مردان است .ذبح کند

  .درجه اول مرد است 
جاى تابيعت ه زن در اسالم فاقدشأن اجتماعى است و درواقع ب  :که نويسد کتر انصارى اسالم شناس ايرانى مياد

زن درجامعه اسالمى ، قابليت قبول خدمات وشئون . باشد سر مى برد، داراى تابعيت خانه شوهرميه کشورى که درآن ب
 مغزى وبدنى او درخانه شوهر بايدصرف اداره امور خانه ومخصوصًا تهيه غذا، اجتماعى ندارد وتمام نيروهاى

ى وسياسى زن کمتر از مرد يدرجامعه اسالمى ، حقوق مدنى ، جزا. هاى نفسانى مرد شودنگهدارى بچه وتامين نياز
بايد از  ى ندارد ونيز استقالل رأ زن دراسالم حق تحرک بدون اجازه شوهررا ندارد وحتى درکيفيت عقيدتى خود. است
 ه شوهر تعلق دارد وهر زمانى کهدرحقيقت زن درجامعه اسالمى به عنوان يک کاالى متحرک ب. پيروى کند شوهر

  . تواند بدون اطالع قبلى وى را طالق بدهد جذبه خود رابراى شوهر از دست بدهد، شوهر مي
شود،   وارزشهاى انسانى او اندازه گيرى نميدرجامعه اسالمى ، ارزش فردى واجتماعى زن برپايه قدرت هاى مغزى

بلکه پسيکومترى زن براساس قدرت فرمانبردارى او از شوهر واستعداد انسانى او درخدمت به شوهر و تامين نيازهاى 
 درصد نيروى ٥٠بدين ترتيب با محروم کردن زن از خدمات اجتماعى ، جوامع اسالمى ، پيوسته از . شود او تعيين مي

مانند وشايد اين امررا بتوان يکى از عوامل قطعى عقب افتادگى جوامع اسالمى از  سانى جمعيت خود محروم ميبالقوه ان
شود، اسير  زن در اسالم موجود ضعيفى است که برده تولد مي .کاروان علم وتمدن ودرحال پيشرفت بشريت دانست

  )٣١٨ -٣١٧ دکتر انصاری، بازشناسی قرآن، ص( .ميرد کند و محروم مي زندگى مي
 ٧٠در اسالم مرد اگر اوامر خدا را اطاعت کند، جايش در بهشت است، بهشتى که بنابر آيات : ی می افزايدکتر انصاراد

کس به آنها  که پيش از شوهران دست هيچ« ، » .در آن حوريان نيکو جمال بسيار وجود دارند«  سوره الرحمن، ٧٤و 



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 
 

 
  ٧از  ٧ :عداد صفحاتت
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در بهشتى که عرضش به اندازه پهناى زمين و : گويد وجود دارد که ميدر قرآن آيات بسيارديگرى » .نرسيده است
آسمان است ، قصرهاى عالى آفريده ايم که نهر هاى آب از زير آنها جارى است و گروندگان به دين اسالم و مطيع خدا 

ى استفاده و رسول در آنها سکونت خواهند گزيد، برتخت هاى مرصع تکيه خواهند زد و از نعمت هاى فراوان بهشت
 ٨٥، ١٢ سوره نساء وآيات ٥٧ و ١٣ سوره آل عمران، آيات ١٩٥، و١٣٦ سوره بقره، آيات ٢٥آيه .( خواهند برد

 سوره ٩ سوره طالق، آيه ١١ سوره طور،آيه ١٧ سوره فتح ،آيه ١٧ و٥ سوره توبه، آيات ٧٢ سوره مائده ، آيه ١١٩و
 ) ٣٠٤رآن صبازشناسى قدکتر انصاری،( سوره تحريم٨تغابن و آيه 

 را ی بعد از آنکه دارفان به گفته غزالی  بلکه،ا را داردين دنياز داشتن و بهره مند شدن از چهار زن در ايمرد نه فقط امت
زنان مسلمان که از اما برای . بودخواهد برخوردار  یحور بهشت٧٢ تواند مطمئن باشد که از مقاربت با یوداع گفت م

توانند از وجود مردان هيچ اشاره ای نيست که بداشته،ن داشته ياد و دراين دنيا شوهرخدا و رسول او اطاعت کرده ان
  !؟بهره مند شوند دلخواه   طور به بهشتی خوش هيکل

اگرچه نويسندگان اسالمی درموارد نادر سعی کرده اند، شأن زن را دراسالم باالتر از آنچه «:دکترانصاری عالوه ميکند
ش بينی کرده، نشان بدهند، ولی قادرنخواهند بود با اين نوشته ها مفهوم آن ايات قرآن که مقررات دين برای او پي

اسالم جهنم رامملو از زنان ميداند . واحاديثی که زن را درخانواده واجتماع موجودی دون پايه تلقی کرده است تغييردهند
رای زن قبول ميکند تنها وجاهت است که آنچه که اسالم ب...و بجز درموارد نادر برای زن عقل وبرهانی قايل نيست

  )٣١۶همان منبع، ص ( ».خداوند به او داده است تا دراين دنيا باعث لذت وشعف مرد شود وبرای او بچه بوجود بياورد
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