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  تاريخچه تبعيض بر عليه زنان قبل از ظهور اسالم

 مطالعه تاریخ تمّدن های پيشين و پژوهش در برهه             در پرتو   

تاریخی قبل از ظهور اسالم ، به روشنی معلوم می گردد که             

ین آئين رهایی بخش ، احيا کننده حقوق زنان در آن دوران                 ا

به منظور تبيين این سخن ، نگاهی گذرا به         .  سياه بوده است  

تاریخچه تبعيض و ستم بر عليه زنان در عصر یادشده در                     

سرزمين های تحت امپراطوری ساسانيان در ایران و                       

امپراطوری روم و سرزمين های اروپایی و همچنين ، جزیرة               

  .عرب می افکنيم ال

پيش از ظهور دین مبين اسالم ، وضعيتی اسفبار در خصوص             

حقوق زنان در امپراطوریهای ایران و روم و در منطقه جزیرة                 

در اینجا با استناد به شواهد تاریخی ، به         .  العرب حکمفرما بود  

  . تشریح این امر می پردازیم

  وضعيت حقوق زنان در حکومت ساسانيان

د تاریخی زردشتی در زمان حکومت               با بر رسی اسنا        

، "  ماتيگان هزار دادستان  "ساسانيان در ایران ، مانند کتابهای       

، به روشنی     "  اندرزهای آذرباد مهرسپندان    "و      "  وندیداد"
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معلوم می گردد که حقوق مسّلم زنان توسط تشکيالت دینی          

و حکومتی آن دوران ، به طرز وحشتناکی تضييع شده بوده               

  .است

 مثال ، زنان به عنوان مایملک مرد به شمار می                  به عنوان 

رفتند و بهای یک زن به اندازه یک مرد برده ، یعنی معادل                    

برای توضيح بيشتر ، به مدخل       .  ( سکه نقره بوده است    2000

مراجعه "  دانشنامه ایرانيکا  "در کتاب     "  برده و برده داری       "

  ).فرمایيد

  :نيز ، چنين آمده است " بندهش"در کتاب 

از یافتن موجود دیگری برای انجام       )  یعنی اهورا مزدا  (مزد  اور"

زایمان ناتوان بود و از روی ناچاری ، زن را برای این کار انتخاب               

  ".کرد

بر مبنای آنچه در این کتاب آمده است ، زنان نمی توانند مانند          

برای .  (مردان ، راهی به سرای اهورا مزدا داشته باشند                

 9از مهرداد بهار ، بخش         "  هشبند"توضيح بيشتر به کتاب       

  ).مراجعه فرمایيد
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همچنين ، دختری که در آن دوران به سّن نه سالگی می                  

رسيد ، باید با شوهری که دیگران برای او انتخاب می کردند              

ازدواج کند و در صورت مخالفت وی با این امر ، با مجازات                     

از "  شاهنشاهی ساسانی "به کتاب   .  (مرگ روبرو می گردید   

 175 تا   173 دریایی ، ترجمه مرتضی ثاقب فر ، صفحه              تورج

  ).مراجعه نمایيد

آمده است ،   "  ماتيگان هزار دادستان  "بر مبنای آنچه در کتاب       

مردان می توانستند در صورت نياز ، زنان خود را به دیگران                  

  .بفروشند

در پرتو آنچه بيان شد ، به روشنی معلوم می گردد که جامعه           

وران ساسانيان ، از تبعيض و ستم حاکمان           بانوان ایران در د    

مستبد و موبدان کج اندیش در رنج بوده و حقوق آنان به                     

  .صورتی اسفبار ، پایمان شده است

  وضعيت حقوق زنان در تمّدن غرب

دنيای مغرب زمين در هنگام ظهور مکتب اسالم ، در زیر                     

سيطره دین یهود و آیين مسيحيت قرار داشته و موقعيت زنان           

  .جامعه نيز ، تحت تأثير دو مکتب یادشده بوده استآن 
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اینک ببينيم آیين های مذکور ، چه دیدگاهی را در خصوص                 

  .زنان ارائه کرده اند

شامل عهد  (یهودیان و مسيحيان جهان ، به کتاب مقدس               

ایمان دارند و همواره تحت تأثير تعاليم آن         )  قدیم و عهد جدید   

 از کتاب مقدس ، با صراحت        "ِسفر پيدایش "در آیات   .  بوده اند 

به مردساالری تاکيد شده است و زنان به عنوان افرادی که               

باید تا قيامت متحمل درد و رنج گردند و تحت امر و سلطه                   

  .مردان باشند ، معرفی شده اند

در سفر پيدایش : اینک عين آیه های مزبور را یادآور می شویم

(Genesis) چنين می گوید16 آیه 3 باب :  

با .  و حمل تو را بسيار گردانم      )  یعنی درد (الم  :  ه زن گفت  ب "

فرزندان خواهی زایيد و اشتياق تو به                )  یعنی درد  (الم   

  ."شوهرت خواهد بود و او بر تو حکمرانی خواهد کرد

   To the woman he said: I shall greatly increase the 

pain of your pregnancy, in birth pangs you will bring 

forth children, and your craving will be for your 

husband, and he will dominate you."  
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(Holy Scriptures, Genesis, 3:16)  

بر اساس آیه مذکور در تورات ، خدا زن را به دو بال گرفتار                      

  :نموده

  . درد زایيدن به هنگام وضع حمل-الف 

  )).مرد ساالری((طالح  حکمرانی مردان بر زنان و یا به اص-ب 

و این دو کيفر زن به خاطر آنست که حوا اشتباه کرد و از                      

  !!درختی که نهی شده بود مقداری از ميوه آن را خورد

همچنين از کتاب یاد شده چنين بر می آید که زن ، همطراز                

مرد نيست ، بلکه یک فرع و تابعی از مرد است که از یک                     

براین سخن، انسان به صورت بنا .  دنده مرد آفریده شده است    

مرد که آدم بود آفریده شد و سپس از یک عضو او ، زن به                     

  .وجود آمد

  :متن عبارت یادشده به این شرح است

و خداوند خدا خوابی گران بر آدم مستولی گرداند تا بخفت و             "

و .  یکی از دنده هایش را گرفت و گوشت در جایش پر کرد                 

 7



م گرفته بود زنی بنا کرد و وی         خداوند خدا آن دنده را که از آد        

  ).22 و 21 ، آیه های 2ِسفر پيدایش ، فصل ( ".را به نزد آدم آورد

“Hence Jehovah God had a deep sleep fall upon the 

man, and while he was sleeping, he took one of his 

ribs and then closed up the flesh over its place. And 

Jehovah God proceeded to build the rib that he had 

taken from the man into a woman and to bring her to 

the man.” 

(Holy Scriptures, Genesis, 2:21-22)  

  وضعيت حقوق زنان در جزیرة العرب

دوران تاریک قبل از ظهور اسالم در جزیرة العرب را حتی خود              

مردمان آن زمان ، .  ناميده اندعرب ها به عنوان دوران جاهلّيت    

  خبر    آنان  زن را مایه ننگ می دانستند و هنگامی که به                

می دادند که همسر شما دختر زایيده است ، عرق شرم و               

به همين دليل ،     .  خجالت بر پيشانی آنها جاری می گردید         

بسياری از آنان ، نوزادان دختر خود را بی رحمانه و با نهایت                

  .ه گور می ساختندشقاوت ، زنده ب
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به این عادت زشت اعراب زمان        "  تکویر"قرآن مجيد در سوره      

 این سؤال قرار       برابر  در    جاهليت اشاره می کند و آنان را           

چرا آن دختران معصوم و بی گناه زنده به گور            :  می دهد که    

  :متن آیات یادشده بدین شرح است. شدند؟ 

َوِإَذا اْلِجَباُل    »2« َوِإَذا النُُّجوُم انَكَدَرتْ    »1« ِإَذا الشَّْمُس ُآوَِّرتْ  "

 ُحِشَرْتَوِإَذا اْلُوُحوُش      »4« َوِإَذا اْلِعَشاُر ُعطَِّلتْ     »3« ُسيَِّرْت

َوِإَذا   »7« َوِإَذا النُُّفوُس ُزوَِّجتْ      »6« َوِإَذا اْلِبَحاُر ُسجَِّرتْ      »5«

  ".»9« ِبَأيِّ َذنٍب ُقِتَلْت  »8« اْلَمْوُؤوَدُة ُسِئَلْت

در  و   »1«  در آن هنگام آه خورشيد در هم پيچيده شود،           "

در آن هنگام    و   »2«  فروغ شوند،  آن هنگام آه ستارگان بى     

در آن هنگام آه         و   »3«  ه حرآت درآيند،    ها ب   آه آوه  

 و   »4«  ترين اموال به دست فراموشى سپرده شود، باارزش

در آن هنگام آه     و  »5«  در آن هنگام آه وحوش جمع شوند،      

 با  یدر آن هنگام آه هر آس      و   »6«    برافروخته شوند  درياها

در آن هنگام آه از دختران        و   »7«  همسان خود قرين گردد   

 آشته  آدامين گناه  به   »8« : زنده به گور شده سؤال شود      

   ".»9« شدند؟
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  نقش اسالم در احقاق حقوق زنان

آیين رهایی بخش اسالم در چنين زمان سياهی ، به                       

از یک  .  ل شده زنان هّمت گماشت       بازگرداندن حقوق پایما   

، پيامهای روشنگر قرآن ، به مبارزه با فرهنگهای غلط                  سو

 ارث محروم می دانستند و او را        جاهلی برخواست که زن را از     

به عنوان فرع و تابعی از مرد می دانستند ، و یا آو را زنده به                  

از سویی دیگر ، پيامبر بزرگ اسالم ، با              .  گور می ساختند   

تکریم همسر خود خدیجه و دختر خویش حضرت فاطمه زهرا            

  . ، احترام به زنان را عمال ترویج می نمود) سالم اهللا عليها(

به مجلس   )  س(به هنگامی که فاطمه         )  ص(خدا   رسول   

ایشان وارد می شد ، به احترام وی می ایستاد و دست او را              

می بوسيد و با این رفتار خود ، فرهنگ جدید و روح پرور                       

  .اسالم را جایگزین فرهنگ تاریک جاهليت می فرمود

*****  
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  آيا مکتب اسالم ، مقام زن و مرد را مساوی می داند؟

" انسان"ه آیين اسالم ، منزلت مرد و زن به عنوان یک            از دیدگا 

به منظور تبيين این موضوع ،        .  در پيشگاه خداوند برابر است     

    اشاره     شرح ذیل   به    "  نساء"  به نخستين آیه از سوره         

  :می کنيم

َق َخَلَقُكم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخلَ     َيا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي     "

   ...".ِرَجاًال َآِثيًرا َوِنَساء ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما

 همان!  پروردگارتان بپرهيزيد ]   مخالفت[از  !   اى مردم :  "  یعنی  

 )یعنی یک جان   "  (نفس واحدة "آسى آه همه شما را از           

آن   خلق آرد؛ و از    )نفس واحدة (همان   را از    جفت آن ؛ و     آفريد

   .  " ...منتشر ساخت وانىدو، مردان و زنان فرا

همانگونه که در آیه یاد شده مالحظه می فرمایيد ، منشأ                 

نفس "پيدایش انسان ، اعّم از مرد و زن ، حقيقتی به عنوان               

که یک روح مقدس است دانسته شده و هيچ تمایزی          "  واحدة

  .ميان آنان به عنوان یک انسان وجود ندارد
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اه خداوند ، از منزلت        بنا بر این ، روح زن و مرد در پيشگ                 

یکسان برخوردار هستند و تساوی آنان در مقام خلقت ، مورد            

  .تاکيد قرآن مجيد قرار دارد

نکته مهمی که شایسته است توضيح داده شود این است              

که تفاوت های جسمانی زن و مرد ، تنها به این خاطر است               

که زنان و مردان مکّمل یکدیگر هستند و بر این اساس ،                     

 از آنان دارای کماالت خاص خود می باشند ؛ ولی در                هریک

بنا بر این ، تفاوت      .  انسانيت و کماالت انسانی با هم برابرند        

های جسمانی ، دليلی برای برتری یکی از آن دو طایفه بر                 

  .دیگری نيست

  تساوی همه انسان ها در پيشگاه خدا

 و  خدای بزرگ در قرآن مجيد ، همه انسان ها را ، اعّم از زن                

  :مرد ، مخاطب قرار می دهد و چنين می فرماید

مِّن َذَآٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُآْم ُشُعوًبا        َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُآم      " 

". َأْآَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه َأْتَقاُآْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبيرٌ        َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ  

  ).13سوره حجرات، آیه (
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را  ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و شما!  اى مردم ":  یعنی  

ها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد؛                     ها و قبيله       تيره

؛ خداوند دانا    ترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست       گرامى

  ".  و آگاه است

بر اساس این آیه شریفه ، همه انسان ها ، چه زن باشند و                

ياه باشند و چه سفيد ، در نزد خداوند                چه مرد ، چه س       

مساوی هستند، و تنها معياری که موجب فضيلت و برتری               

  .است ، پارسایی و پرهيزکاری می باشد

  پاسخ به یک پرسش

سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا قرآن                 

ناميده است ؟  آیا این        "  امونقّو"مجيد ، مردان را به عنوان          

  . برتری مردان نيست ؟ ، به معنایامر

به منظور پاسخ به این پرسش ، متن آیه یاد شده و ترجمه و               

  :شرح آن را از نظر گرامی شما می گذرانيم 

بعض" علی بعضهم اهللا بما فّضل النساء علی قّوامون الرجال

بماو بما  للغيب قانتات حافظات فالصالحات من أموالهم أنفقوا

آیهسوره".           حفظ اهللا  ،  ).33نساء

                    

               

)    
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هستند به  و متکّفل امور آنان     مردان ، پشتيبانان زنان     ":  یعنی

از آنان  مردان را بر بعضی دیگر         آنچه که خداوند برخی از آن       

پس .  برتری داده و به آنچه که از اموال خویش می بخشند               

تن و رازدار امور نهانی هستند به آنچه            وشایسته ، فر    زنان

 ".شته استخداوند آن را نگاه دا

برای توضيح مفاهيم واقعی این آیه ، توجه شما را به نکات                 

 : کنيم ذیل جلب می

 معنای قّوامون

کسی که قوام و اعتماد امری به او           :     یعنی      "قّوام"کلمه  

همين دليل در علم لغت ، واژه مذکور را به                به.  می باشد 

کسی که عهد     دانسته اند ؛ یعنی    "  المتکفل باألمر "معنای  

از آنجا که وظيفه تأمين معاش و               .  ر کاری می باشد       دا

از نظر اسالم برعهده مردان است ،         پشتيبانی مالی خانواده  

به عنوان   خداوند بزرگ در این آیه شریفه از قرآن، مردان را              

پشتيبانان زنان که مسئوليت تأمين هزینه زندگی اعضاء                 

  .دارند ، معرفی فرموده است خانواده را بر عهده
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ر این ، آیه مذکور ، به معنای فضيلت و برتری دادن به                   بنا ب 

مردان در مقابل زنان نيست ، بلکه بيان یک وظيفه را برای                  

  .مردان در برابر خانواده در بر دارد

پس از تبيين مساوات و برابری مقام و منزلت مرد و زن در                    

پيشگاه خداوند و از دیدگاه دین مبين اسالم ، شایسته است           

گری  که  در  این زمينه   مطرح                   دی  ی متعدد    به پرسشها 

، مانند مسأله ميراث مرد و زن ، تعّدد زوجات ،                   می شود 

  .ازدواج موّقت ، حق طالق و امثال آن ، پاسخ دهيم

*****  
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 آیا ميراث مردان در اسالم دو برابر زنان است؟

    را    مقررات   و    از قوانين   مجموعه ای  نظام ارث در اسالم ،      

که بدون احاطه بر کل آن مجموعه ، نمی            می گيرد    بر    در

با .  داد توان در باره نظام یادشده ، داوری صحيحی انجام               

مالحظه دقيق مسائل ارث به خوبی روشن می گردد که در              

دو برابر زن است ، ولی در بعضی          برخی از موارد، سهم مرد     

و  موارد ، سهم زن چند برابر مرد است؛ و گاهی سهم مرد               

 . زن کامال مساوی هستند

 در زمانی به ساماندهی نظام ارث و      )  ص(پيامبر بزرگ اسالم    

برخورداری زنان از ميراث گذشتگانشان پرداخت ، که مردم               

   رسميت  به     را      ارث  حق    ،    زنان    برای        العرب   جزیرة

حتی زنان در بسياری از سرزمينهای دیگر          .  نمی شناختند    

 . ن ساسانيان، از ارث محروم بودنددر زما مانند ایران

اجتماعی  تاریخ"در کتاب    "  سعيد نفيسی "نویسنده معروف    

 : در خصوص این دوران چنين می نویسد" ایران

رفت دیگر از پدر یا کفيل خود ارث             مى دخترى که به شوى     “

براى او قائل      انتخاب شوهر هيچ گونه حقى         برد و در     نمى

  .”نبودند
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 بيشتر پيرامون نظام ارث در اسالم،           اینک به منظور توضيح     

 : را از نظر گرامی شما می گذرانيم ابعادی از آن

  طبقات ارث خویشاوندان

بر اساس قوانين و مقررات ارث در شریعت اسالم ، آسانى              

برند، به سه گروه         خويشاوندى ارث مى      آه به واسطه     

 :تقسيم می شوند

صورت نبودن   و در پدر ، مادر و اوالد مّيت هستند         :   گروه اّول 

هر آدام از آنان آه به        -اوالد، اوالد اوالد او هرچه پايين روند           

تا وقتی که يك نفر از اين          .   می باشند   -نزديكتر است  مّيت

برند مگر زن یا شوهر با          نمى گروه اول باشد، دیگران ارث       

 . شرایطی که در کتابهای مفصل بيان گردیده است

خواهر ميت   بزرگ ها و برادر وپدر بزرگ ها و مادر  :   گروه دوم 

هستند و در صورت نبودن برادر و خواهر، اوالد ايشان و اوالد               

 می باشند و تا     -هر آدام به مّيت نزديكتر است      - اوالد ايشان 

برند؛ اما   سوم ارث نمى   يك نفر از اين گروه وجود دارد گروه          

اگر همسر داشته باشد، درچهارچوب قوانين عمومی ارث ،             

  .را از ميراث همسرش دریافت می کند سهم خود
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روند  عمو ، عّمه ، دايى و خاله هر چه باال                :  گروه سوم 

 .و در صورت نبودن آنان، اوالد آنها ارث می برند. هستند

  ارث گروه اّول

برای رعایت اختصار ، از ميان انبوه مسائل این گروه ، به بيان               

 :نمونه اکتفا می کنيم چند

مثال یک   ّيت فقط يك نفر از گروه اّول،         اگر وارث م    مسأله ـ 

رسد و اگر    دختر یا یک پسر باشد، تمام مال مّيت به او مى             

فقط چند دختر باشند، همه ميراث ميان          چند پسر باشند يا    

هر دو   شود و اگر دختر و پسر      آنها بطور مساوى قسمت مى    

آنند آه به هر پسر       باشند ، ميراث را به نحوی قسمت مى         

 .سهم برسد  هر دختر یکدو سهم و به

در این مسأله ، سهم مرد، دو برابر سهم زن در نظر گرفته                  

 .شده است

باشند، پدر   اگر وارث مّيت فقط پدر و مادر و يك دختر          مسأله ـ 

و مادر هر آدام يك ششم و دختر سه قسمت از شش                      

باقيمانده به همين نسبت      برد و یک ششم     قسمت را مى   

 .ودميان همه آنها تقسيم می ش
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سه برابر  )  یعنی دختر ميت   (در این مسأله ، سهم یک زن            

 .می باشد) یعنی پدر ميت) سهم یک مرد

يك دختر، يا مادر و يك          اگر وارث مّيت فقط پدر و         ـ مسأله

آنند، يك قسمت آن را       دختر باشد، مال را چهار قسمت مى       

 .برد مادر و سه قسمت را دختر مى پدر يا

سه برابر  )  یعنی دختر ميت  ( زن   در این مسأله نيز، سهم یک      

 .است) یعنی پدر ميت) سهم یک مرد

  ارث گروه دوم

یاد     به عنوان نمونه    برخی از مسائل ارث از گروه دوم را نيز            

 : شویم می  آور 

باشد،  اگر وارث فقط يك برادر يا يك خواهر ميت              مسأله ـ 

رسد و اگر چند برادر يا چند خواهر پدر و             همه مال به او مى     

مال بطور مساوى در ميان آنها تقسيم            مادرى باشند همه   

باشند  شود و اگر برادر و خواهر پدری و مادرى باهم                 مى

  .سهم هر برادر دو برابر خواهر خواهد بود
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دو برابر زنان    )  یعنی برادران (در این مسأله ، سهم مردان           

  .است) خواهران یعنی(

باشد آه   ر مادرى اگر وارث فقط يك خواهر يا يك براد        مسأله ـ 

اگر چند رسد از پدر با مّيت جداست تمام مال به او مى               و

مادرى، يا     خواهر برادر و برادر چند مادرى، يا خواهر چند

ميان                مساوى درهرصورت، مال بطور باشند، آنها مادرى

 شود تقسيم مى

     

                      

     

.

با سهم مردان   )  یعنی خواهران (در این مسأله ، سهم زنان         

 .ی می باشدمساو) برادران یعنی(

  ارث گروه سوم

عمو و عّمه و دايى و خاله و اوالد آنان هستند آه            :  گروه سوم 

نمونه .  برند گروه اّول و دوم آسى نباشد، آنها ارث مى          اگر از 

  :، یاد آور می شویم هایی از مسائل این گروه را نيز

مال  اگر وارث فقط يك عمو يا يك عّمه است، تمام            مسأله ـ 

 و اگر چند عمو و چند عّمه باشند، عمو دو               .رسد به او مى  

  .برد برابر عّمه مى
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دو برابر سهم    )  یعنی عموها (در این مسأله ، سهم مردان          

  .در نظر گرفته شده است) ها یعنی عمه(زنان 

باشد ،  در صورتی که وارث فقط يك دايى يا يك خاله مسأله ـ 

با        رسد، همه مال به او مى     هم دايى و هم خاله و(شد  و اگر

باشند     همه پدر و مادرى    مادرى يا مساوى)  يا پدرى بطور مال

مى قسمت آنها  شود ميان

   

        

    .

یعنی (با سهم زن     )  یعنی دایی (در این مسأله ، سهم مرد         

  .باشد مساوی می) خاله

را  اگر وارث ميت يك دايى و يك عّمه باشد، مال               مسأله ـ 

ّمه آنند، يك سهم را دايى، و دو سهم را ع           سه قسمت مى  

  .برد مى

دو برابر سهم یک    )  یعنی عمه (در این مسأله ، سهم یک زن         

 . می باشد) دایی یعنی(مرد 

بر این اساس ، اّدعای برخی نویسندگان ، مبنی بر دو برابر                

ميراث مردان نسبت به زنان در همه موارد،                 بودن سهم  

به نظام   سخنی نادرست و ناشی از نا آگاهی آنان نسبت            

بلکه همانگونه که مالحظه فرمودید ، در       .  استارث در اسالم    
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زن دو برابر یا سه برابر مرد است ، و در              برخی موارد ، سهم   

برخی از حاالت ،     بعضی موارد ، سهم مرد دو برابر زن ؛ و در            

  .سهم زن و مرد با هم مساوی می باشد

بنا بر این ، اولویت در نظام ارث اسالمی، بر مبنای جنسيت و             

ا زن بودن افراد نيست، بلکه تابع معيارهای دیگری          ی مرد بودن 

آن ، گاهی سهم زنان      در امر خویشاوندی است که بر اساس      

بيشتر است و گاهی سهم مردان ، و در برخی از موارد هم                

 .فرمودید، سهم هردو باهم مساوی می باشد که مالحظه

در پرتو آنچه گذشت ، به خوبی روشن می گردد که سخن                

دین اسالم در بحث ميراث ، برای           :  گویند کسانی که می   

  برای و داده ،  بيشتری   سهم   بودنشان مردان به خاطر مرد 

 در نظر     زن بودنشان سهم کمتری از ارث        خاطر     به     بانوان

  .اساس و غير منصفانه است  ادعایی بی  است ؛ گرفته

*****  
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  آیا اسالم با تعّدد زوجات موافق است ؟

یکی از مسائل مورد      "  چند همسری " زوجات یا      پدیده تعّدد 

از جوامع در طول تاریخ بوده است و حتی در             ابتالی بسياری 

کشورهای مختلف   عصر حاضر نيز ، این پدیده بحث انگيز، در          

  .غرب و شرق ، توجه محققان را به خود جلب کرده است

  به     مسيحی   کشيش   یک      چندی پيش    به عنوان مثال ،    

ایاالت متحده آمریکا اّدعای پيام آوری       که در "  ریشدیوید ک "نام  

خود پرداخت   از جانب خدا کرد و به جمع آوری اسلحه در معبد          

و سپس او و یارانش توسط نيروهای دولت آمریکا نابود شدند،    

 ميالدی نيز کشيش      2006در سال    .  بود  همسر 16دارای  

دارای که   در ایالت یوتا در آمریکا     »  وارن جفس «دیگری به نام    

حدود هشتاد همسر بود، به خاطر شکایت برخی از                        

دادگاه احضار شد و شرح و        همسرانش و مسائلی دیگر، به     

 بيان جریانات فکری او و فرقه ای که رهبری آن را بر عهده                 

داشت و آئين چند همسری را ترویج می کردند، برای مدتی             

  .تلویزیون ها قرار داشت در سرلوحه اخبار خبرگزاریها و
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 زمينه های تعدد زوجات

به نظر می رسد یکی از عوامل اجتماعی و دالیل توجيهی                

تعدد زوجات در قرنهای متمادی ، زیاد تر بودن             مجاز دانستن 

بسياری از کشورها بوده     تعداد زنان نسبت به تعداد مردان در      

عواملی مانند جنگهای بزرگ، شغلهای طاقت فرسا در        .  است

د معادن ، فزونی طول عمر طبيعی           خطر آفرین مانن    مناطق

جمعيت بانوان نسبت    زنان و امثال آن ، موجب افزایش آماری        

  .به عدد مردان در جامعه گردیده است

بنا بر این، برخی از مصلحان جوامع پيشين به خاطر                          

آن دسته از زنان که افزون بر مردان بوده          ساماندهی زندگانی 

شوهران خود را    ز جنگها اند ، خصوصا بانوانی که به خاطر برو        

از دست می دادند، ازدواج مردان جامعه خود را که توان                     

مالی بيش از یک خانواده را داشته اند با           سرپرستی و تأمين  

 . اند بانوان بی سرپرست، تجویز و یا توصيه کرده

اندیشمندان اجتماعی برای حل مشکل این گروه از زنان که             

 :ل ارائه داده اندمردان هستند، سه راه ح افزون بر

 اینکه این جماعت از زنان تا آخر عمر خود به                 راه حل اول   

بدون شوهر باقی بمانند و هزینه زندگی آنان            صورت عزب و  
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امری ایده آل به      این راه حل گرچه    .  توسط دولت تأمين گردد    

نظر می رسد ، ولی برای نوع بانوان در گروه یادشده از دو                  

جهت اول اینکه در عموم        :  عملی بوده است    جهت ، غير   

نظام  جوامع پيشين و بسياری از کشورها در عصر حاضر،               

تامين اجتماعی که زنان بی سرپرست را تحت پوشش                   

خورد و این قشر        حمایت مالی قرار دهد به چشم نمی            

آسيب پذیر جامعه مانند دیگر محرومان به حال خود رها شده            

الوه بر نيازهای   دوم اینکه هر فردی از افراد بشر ع         جهت.  اند

نيز می باشد و اگر       مادی، دارای نيازهای طبيعی و جنسی       

به او بگویند باید تا آخر عمر خود به صورت عزب بمانی ، این                 

 .خالف حق طبيعی وی می باشد امر

 که در بسياری از جوامع غربی به کار گرفته                راه حل دوم   

 این گروه از زنان به ورطه فحشا افکنده           شده این است که    

  .شوند و از این طریق ، امرار معاش نمایند

 که به برتراند راسل نسبت داده شده است            راه حل سوم  

مالی این گروه از زنان توسط دولت تامين            این است که نياز    

روابط  شود و نياز طبيعی جنسی آنان ازطریق فحشا و                  

 .نامشروع برآورده گردد
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 روشن است که راه حل دوم و سوم، موجب آسيب های                  

لکه دار شدن شرافت این گروه از بانوان         بزرگ اجتماعی مانند  

نوزادان  و شيوع فحشا و عواقب خطر ناک آن و افزایش                   

برخی از متفکران غرب نيز با        .  نامشروع در جامعه می گردد     

نامشروع در کشورهای اروپایی و              دیدن ميليونها اوالد      

راه  دنآمریکایی و مشکالت روز افزون روحی آنان ، به خطا بو            

 . حل دوم و سوم اذعان نموده اند

 این است که مردانی که توان اداره اقتصادی          راه حل چهارم  

بيش از یک خانواده را دارند با زن دیگری ازدواج               و اجتماعی 

گروه از بانوان به تدریج        کنند تا نيازهای طبيعی و مالی این         

  و این راه حل در بسياری از دوره های تاریخی         .  برآورده شود 

در کشورهای گوناگون مانند سرزمينهای بين النهرین ، ایران            

امثال آن به کار برده شده            باستان و کشورهای عربی و        

  .است

بر اساس آنچه گذشت روشن می گردد که مسأله تعدد                  

از زمان صدر اسالم و بر اساس             زوجات، امری نيست که     

 ازتعاليم این دین الهی مطرح شده باشد، بلکه قرنها قبل                

عالوه بر این،   .  اسالم در ميان ملتهای کهن رواج داشته است       

پيش از اسالم که مورد احترام           بسياری از پيشوایان ادیان     
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 دارای)  ع(یهودیان و مسيحيان هستند مانند حضرت ابراهيم         

 .بيش از یک همسر بوده اند

 نقش اسالم در محدود ساختن تعدد زوجات

مبين اسالم ، طریقه اول را      در ميان چهار راه حل مذکور، دین         

غير عملی بودن آن در اکثر جوامع و مخالفت آن با                 به دليل 

نکرده است ؛ و طریقه      حق طبيعی این گروه از بانوان، توصيه       

دوم و سوم را نيز به خاطر لوازم خطرناک آن مانند شيوع                    

توابع آن ، مردود دانسته و با صراحت با آن مخالفت              فحشا و 

این معضل اجتماعی تنها       آنجا که برای حل     از.  ورزیده است 

راه حل چهارم باقی می ماند، دین اسالم این راه حل را به                 

کلی رد نکرده ، ولی به صورت مطلق و بی قيد و شرط                 طور

 .محدود و مشروط نموده است نيز نپذیرفته است ؛ بلکه آن را

پيش از ظهور اسالم در شبه جزیره عربستان، مردان اجازه               

ده زن ازدواج کنند ، بدون اینکه تعهدات الزم            د حتی با  داشتن

همچنين سران  .  باشند را در حمایت همه جانبه از آنان داشته       

حکومتها در سرزمينهای دیگر مانند پادشاهان برخی از                   

ایران باستان، ده ها همسر دیگر عالوه بر ملکه     سلسله های 

م از  دین اسال .  داشتند اصلی را در حرمسرای خود نگاه می        
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یکسو چند همسری را از نظر تعداد همسران محدود ساخت           

 ،  دیگر ، تعدد زوجات را به دو شرط اساسی ذیل           ، و از سوی   

  :مشروط نمود

توانایی اداره زندگی بيش از یک خانواده از نظر             :  شرط اول 

تامين نيازهای مشروع و طبيعی همسران و               اقتصادی و  

  .فرزندان

همه جانبه شوهر نسبت به        رعایت عدالت      :  شرط دوم 

مناسب و عادالنه با آنان به صورت           همسران خود و برخورد    

  .آنان مساوی و بدون تبعيض و بدون تضييع حقوق هيچيک از

اینک به منظور روشن تر شدن نقش اسالم در محدود                      

تعدد زوجات، دو عبارت از قرآن مجيد         ساختن و مشروط کردن   

 : را از نظر شما می گذرانيم

فان خفتمفان النساء مثنى وثالث ورباع من ما طاب لكم كحوا

فواحدةاال  ). 3سوره نساء، آیه  ( .تعدلوا

                 

  

ازدواح کنيد با آنچه مناسب است برای شما از زنان،           ":  یعنی  

تا ، و چهار تا ؛ پس اگر خوف آن دارید که عدالت را  دو تا ، سه

  ".همسر اکتفا کنيد ميان آنان رعایت نکنيد، به یک
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از سياق این آیه به خوبی استنباط می شود که مجاز بودن               

دیدگاه اسالم ، در شرایط خاصی است که             تعدد زوجات از   

کردیم قابل   بدون آن ، مشکالت اجتماعی که به آنها اشاره           

  .حل نمی باشد

 این آیه شریفه تعداد همسران را در شرایط:  نکته دیگر اینکه 

د اکثر چهار همسر نموده و      ضروری، محدود به دو ، سه ، و ح        

همسران حتی در چنين شرایطی          با نامحدود بودن تعداد      

 عالوه بر این ، قرآن مجيد ، رعایت           .  مخالفت ورزیده است   

عدالت ميان همسران را به عنوان شرط اساسی تعدد زوجات          

شرط ، با چند همسری با         قلمداد کرده و بدون مراعات این       

 به یک همسر داشتن         صراحت مخالفت نموده و مردم را          

اگر خوف  :  به همين دليل می فرماید     .  است سفارش فرموده 

به یک همسر    آن دارید که عدالت را ميان زنان رعایت نکنيد،          

  .اکتفا کنيد

 : چنين می خوانيم" نساء"در آیه ای دیگر از سوره 

حرصتم             " ولو النساء بين ان تعدلوا تستطيعوا سوره ".  (ولن

 ). 129، آیه  نساء
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و هرگز نمی توانيد ميان زنان خود عدالت را رعایت               ":  نییع

  ".در اجرای عدالت حریص باشيد کنيد، اگر چه

هنگامی که این آیه شریفه را در کنار آیه سوم از سوره نساء              

گردید قرار دهيم و در معنای آندو تأمل کنيم، به                   که بيان 

شرایط عادی و عدم      روشنی در می یابيم که قرآن مجيد در         

رورت، تک همسری را برای مردم برمی گزیند و تعدد زوجات           ض

شرایط خاص برای حل مشکالت اجتماعی، محدود        را حتی در  

به حقيقت آن    می کند و آن را به رعایت عدالت که دسترسی         

ناممکن و مراعات نسبی آن نيز، بسيار دشوار است مشروط           

 . می نماید

*****  
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 است فت نکردهچرا اسالم با ازدواج موقت مخال

اين پيوند،  .  ازدواج ، پيوندى است بين زن و شوهر            :  پاسخ

دائمى است و حد و مرزى براى آن در عقد،            گاهى به صورت  

معين  شود و گاهى به صورت محدود و بامدت               بيان نمى  

گيرد و تفاوت    هر دو به عنوان ازدواج شرعى انجام مى       .  است

است و در ساير       بودن آن      "موقت"و   "دائم"اين دو تنها در       

اينك  شرايطى را آه  .  خصوصيات با يكدگير همانند و يكسانند      

شويم در نكاح موقت بسان ازدواج دائم معتبر                 يادآور مى  

  :است

زن و مرد بايد مانع شرعى در ازدواج، از قبيل نسب و                      -1

نداشته باشند و گرنه عقد آنان        سبب و ديگر موانع شرعى،     

 . باطل است

  .ايت طرفين بايد در عقد ذآر شودمهريه مورد رض -2

 . مدت ازدواج معين باشد -3

 . عقد شرعى اجرا گردد -4

شود، فرزند مشروع آنان       فرزندى آه از آنان متولد مى           -5

فرزندان متولد شده بانكاح دائم،        است و همانگونه آه براى      
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درنتيجه  شود، بايد براى فرزندى آه        شناسنامه گرفته مى   

گردد، شناسنامه اخذ گردد و دراين           ىنكاح موقت متولد م     

  .عقد دائم و موقت وجود ندارد مورد نيز تفاوتى بين

نفقه فرزندان، بر پدر است و اوالد از پدر و مادر ارث                         -6

  .برند مى

آنگاه آه مدت ازدواج به پايان رسيد، اگر زن در حد يائسه                 -7

ن نگه دارد و اگر در اثناى عده روش          نباشد، بايد عده شرعى   

خوددارى آند تا     شود آه باردار است، بايد از هر نوع ازدواج            

  .وضع حمل نمايد

همچنين، ساير احكام ازدواج دائم بايد درمورد ازدواج موقت              

اين است آه چون ازدواج موقت براى        تنها تفاوت .  رعايت شود 

شوهر  ها تشريع شده است، هزينه زن بر عهده         رفع ضرورت 

ه هنگام عقد، شرط ميراث          آه زن ب     نيست و در صورتى      

و روشن است آه اين دو      .  برد نمى ننمايد، از شوهر خود ارث    

  .تفاوت، تأثيرى درماهيت نكاح ندارند

همگى معتقديم آه آيين اسالم، شريعت جاودانى و خاتم               

گوييم  اينك مى .  باشد مى است آه پاسخگوى تمام نيازها      

هاى جوانى آه به منظور ادامه تحصيالت خود بايد سال                    
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يك آشور و يا شهر غريب به سر ببرد و به علت                متمادى در 

دائم دست يابد، در برابر      تواند به ازدواج   امكانات محدود، نمى  

 آند آه بايد يكى از آنها را انتخاب        خود سه راه مشاهده مى    

  :آند

 . الف ـ به همان حالت عزب باقى بماند

 . ها سقوط آند ب ـ در منجالب فحشا و آلودگى

ـ در چهارچوب شرايط ياد شده، با زنى آه ازدواج او شرعًا              ج  

  .معينى ازدواج نمايد جايز است، براى مدت

در مورد نخست بايد گفت آه این مورد غالبًا با شكست روبرو             

توانند قيد هر     شمارى مى  انگشت شود، هر چند افراد     مى

ولى  نوع عمل جنسى را بزنند و صبر و بردبارى پيشه سازند            

 . روش، براى همه قابل اجرا نيستاين 

فرجام آسانى آه راه دوم را برگزينند نيز تباهى و بيچارگى               

و انديشه تجويز   .  عملى است حرام   است و از ديدگاه اسالم     

 انديشى آن به بهانه ضرورت، نوعى گمراهى فكرى و آج             

  .باشد مى
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شود آه اسالم آن جایز        بنابراين، تنها راِه سوم متعين مى        

  .استشمرده 

نکته ای که باید به آن اشاره کنيم این است که جایز بودن                   

که بيان شد، به این معنا نيست که         ازدواج مذکور با شرایطی   

 بدون ضرورت و حالت اضطرار، افرادی برای مقاصد خوش               

روایاتی از پيشوایان     .  گذرانی به سراغ ازدواج موقت بروند          

ردم را از افراط    رسيده است که م    معصوم عليهم السالم به ما    

   .در این امر برحذر داشته اند

*****  
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  همسر خود را تنبيه کند؟آیا اسالم به مرد اجازه داده

پاسخ به این پرسش را با تأمل در این حدیث پيامبر گرامی                 

توانيم به خوبی استنباط کنيم که با تعجب از                اسالم می 

 : می پرسد کسانی که چنين رفتار نادرستی را دارند

بها      " بيد ضربت تعانق المرأة الشيعه     ".  (؟کيف  جلدوسائل

15.( 

      -  

 

چگونه همسر خود را با همان دستی که او را زده ای            ":  یعنی

  ".گيری؟ در آغوش می

از این عبارت پرمعنا ، به روشنی معلوم می گردد که رسول               

بيانگر احکام الهی اسالم است، با این سؤال و                  خدا که  

همسر را توسط مردان       ، زدن و تنبيه بدنی       استفهام انکاری 

  .به شّدت تقبيح و محکوم می فرماید

  از سوره نساء را به عنوان      33از آنجا که مخالفان اسالم ، آیه        

دستاویز خود برای اثبات تبعيض عليه زنان قرار داده اند، بنا بر             

از شرح دالئل خویش مبنی بر ممنوع           این ، الزم است قبل      

یاد  دنی همسران، نخست به شرح مفاهيم آیه        بودن تنبيه ب  
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شده بپردازیم و پاسخ معارضان را با دليل و منطق صحيح بيان            

  :می فرماید آیه مذکور چنين. کنيم

بعض" علی بعضهم اهللا بما فّضل النساء علی قّوامون الرجال

بماو بما  للغيب قانتات حافظات فالصالحات من أموالهم أنفقوا

اهللا والالت   تخافون حفظ فيي و اهجروهّن نشوزهّن فعظوهّن

فالتبغوا عليهنّ           فإن أطعنکم إّن المضاجع و اضربوهّن سبيال

کبيرا   ".اهللا کان علّيا

                    

               

           

     

 

مردان ، پشتيبانان زنان هستند به آنچه که خداوند             ":  یعنی

مردان را بر بعضی دیگر برتری داده و به آنچه که              برخی از آن  

شایسته ، فرتن و        زنان پس.  از اموال خویش می بخشند       

رازدار امور نهانی هستند به آنچه خداوند آن را نگاه داشته                

گروه از زنان را که از سرکشی آنان بيمناک هستيد            آن.  است

ها دوری گزینيد و به         ، موعظه کنيد و از آنان در خوابگاه             

پس هرگاه اطاعت کردند ، حق ستم       .  آنان اقدام کنيد  "  ضرب"

همانا خداوند ، بلند مرتبه و بزرگوار            .  ید  آنان ندار  کردن بر 

 ".است

برای توضيح مفاهيم واقعی این آیه ، توجه شما را به نکات                 

  : کنيم ذیل جلب می
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 معنای قّوامون

یعنی کسی که قوام و اعتماد امری به او می             "  قّوام"کلمه  

همين دليل در علم لغت ، واژه مذکور را به معنای               به.  باشد

کسی که عهد دار کاری      دانسته اند ؛ یعنی   "  المتکفل باألمر "

از آنجا که وظيفه تأمين معاش و پشتيبانی مالی           .  می باشد 

از نظر اسالم برعهده مردان است ، خداوند بزرگ در              خانواده

به عنوان پشتيبانان زنان که      این آیه شریفه از قرآن، مردان را       

 همسئوليت تأمين هزینه زندگی اعضاء خانواده را بر عهد               

  .، معرفی فرموده استدارند

  تشویق زنان شایسته

نکته دیگری که مورد توجه منتقدان قرار نگرفته این است که             

در این آیه ، پيش از آنکه اقدام های بازدارنده را در              قرآن مجيد 

بيان کند، به ترغيب و تمجيد        خصوص اقلّيتی از زنان سرکش     

راز  ع و فروتنی و   از صفات شایسته زنان نيکوکار به خاطر تواض        

داری پرداخته و این ویژگيهای زیبا را مورد ستایش قرار داده               

قانون تقّدم اصل تشویق و ترغيب بر اصل           بنا بر این ،    .  است

  .ترهيب و تهدید در این آیه رعایت شده است

  و سرکشی در این آیه چيست؟" نشوز"معنای 
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ور روشن است که هر گونه اختالف سليقه و مخالفت در ام              

مانند انتخاب رنگ لباس یا نوع غذا و امثال             جزئی خانوادگی 

زیرا .  آید و سرکشی به حساب نمی      "  نشوز"آن ، مصداق      

هيچ فقيه خردمندی نمی پذیرد که به مجرد احتمال اختالف             

همسر در امور پيش پا افتاده ، مرد باید با            سليقه یا مخالفت  

بر این ، مقصود    بنا   .همسرش قهر کند و یا او را مضروب سازد        

این است که زنی با زیر پا گذاشتن قوانين الهی و            "  نشوز"از  

دليل ، حقوق قانونی خانواده یا همسر خود را نقض کند            بدون

  .گردد و یا مرتکب خيانت به همسر خویش

  راه های جلوگيری از سرکشی

طبيعی است که در ميان اعضاء هر صنفی، برخی از افراد                 

یافت می شوند و قوانين هر جامعه ،         سرکش   قانون شکن و  

حل هایی را    برای پيشگيری از ارتکاب جرم توسط آنان ، راه           

این امر اختصاص به مردان یا زنان یا قشر             .  ارائه داده است   

ندارد و همه مردم در برابر قانون باید مساوی     خاصی از جامعه  

  .باشند

تنبيه قرآن مجيد در بسياری از آیات به بحث پيرامون طریقه                

و یا عموم قانون شکنان پرداخته و در پایان این           مردان سرکش 
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از سرکشی برخی    آیه از سوره نساء ، روش های جلوگيری         

 بيان می کند که حریم قانون را مورد تعدی قرار                   از زنان را  

  .می دهند

راه های ارائه شده در این آیه شریفه برای پيشگيری از                     

موعظه و  :   ، عبارتند از        پاگذاشتن قوانين  سرکشی و زیر   

مقصود ". ضرب“ نصيحت ، کناره گيری از همسر در خوابگاه ، و     

کناره گيری  "اما دو مقوله دیگر یعنی      .  از موعظه روشن است   

  .نياز به توضيح بيشتر دارد" ضرب"و " خوابگاه از همسر در

معتقد هستند که     "  الميزان"عالمه طباطبایی در تفسير          

ده این نيست که مرد از همسر خود           یاد ش  مقصود ازعبارت 

بلکه مقصود   جدا شود و خوابگاه او را به طور کلی ترک کند،             

این است که در عين اینکه با او باقی بماند اما در محل خواب، 

به این صورت که از او روی بگرداند یا به           .  گيری کند  از او کناره  

این از مفسران، مقصود از      برخی دیگر .  نوعی بی اعتنایی کند   

 خوابگاه همسر خود          از    عبارت را انفصال و جدایی مرد          

  .اند دانسته
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  در این آیه چيست؟" ضرب"منظور از 

در .  در لغت عرب دارای معانی متعددی است         "  ضرب"کلمه  

بيان شده  "  ضرب"لغت ، ده ها معنا برای        کتابهای عمده علم  

: گوید می"  لسان العرب  "به عنوان مثال در کتاب           .  است

در اینجا  "  .  یکسبه و یطلبه  :  فالن یضرب المجد ، أی     :  یقالو"

برای .  معنای بدست آوردن و طلب کردن است       به"  ضرب"واژه  

شاعر و ادیب    که"  کميت"اثبات این معنا برای ضرب، به شعر         

 : استدالل شده که می گویداست معروف در زبان عربی 

 رحب الفناء اضطراب المجد رغبته

 لمضطرب وب  مضر  أنفع و المجد

در این بيت از شعر نيز، ضرب به معنای طلب کردن آمده ، و                  

  .معنای مطلوب است مضروب به

را به معنای      "  ضرب"، واژه      "  لسان العرب  "همچنين در      

: و یقال :  "هم دانسته و چنين می گوید       بازداشتن و ممانعت  

فالن شخص را    :یعنی"کففته عنه :  ضربت فالنا عن فالن ، أی       

. او را از وی باز داشتم       :  خص ضرب کردم ، یعنی      از فالن ش   

. ، جدا ساختن و دور کردن است       "  ضرب"معانی   یکی دیگر از  
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لدهر بيننا ،    ا ضرب:  قال أبوعبيد :  "در کتاب مذکور می گوید      

کلمه ضرب در این عبارت به معنای جدا           "  .  بّعد ما بيننا   :  أی

  .دور کردن از یکدیگر است ساختن و

، معانی متعّددی عالوه بر     "  ضرب"شد ، واژه    بنا بر آنچه بيان     

دارد و برخی از دانشمندان معتقدند که ضرب در         "  زدن“ معنای

گذشت، الزاما به معنای زدن       این آیه شریفه که از نظر شما        

 زنان نيست ، بلکه می تواند به معنای مطالبه و بدست آوردن

اب دل آنان با روشهای روانشناسی ، بازداشتن آنان از ارتک              

 . یا امثال آن باشد جرم با روش های قانونی ، و

از مجموعه روایات اسالمی که در تفسير آیه یاد شده به ما               

در "  ضرب"چنين استنباط می شود که مقصود از           رسيده نيز 

  . ميان مردم نيست این آیه شریفه، زدن به معنای متعارف در

در بر اساس روایاتی که مفسران بزرگ قرآن مانند طبرسی              

عالمه طباطبایی در تفسير الميزان هم در ذیل         مجمع البيان و  

نقل "  وسائل الشيعه “ آیه مذکور از کتب معتبر روایی مانند          

 می" ضرب"کرده اند، امام جعفر صادق عليه السالم در تبيين 

این همان زدن با        :  "یعنی   "  اّنه ضرب بالسواک    :  "فرماید

 می گردد که     خوبی روشن  از این عبارت به    ".  مسواک است 
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منظور از ضرب در این آیه ، کتک زدن با مشت و لگد و یا                        

چماق نيست ؛ بلکه چيزی شبيه مزاح لطيفی                شالق و  

می    موجب بدست آوردن دل طرف مقابل       چه بسا     است که   

 . گردد

به همين دليل ، پيامبر گرامی اسالم با اظهار شگفتی از                  

  : می فرمایدمردان که همسر خود را می زنند رفتار برخی

اصول کافی ، جلد      .  ("یعانقها؟ أیضرب أحدکم المرأة ثّم یظلّ     "

5.(  

آیا یکی از شما زن خود را می زند و سپس با او                   "  :  یعنی

   ".معانقه می کند؟

  مخاطب آیه چه کسی است؟

در آیه یاد شده ،       "  ضرب"همانگونه که بيان شد، مقصود از          

اما اگر  .  ست نمی باشد  معنایی که معمول و متعارف ا      زدن به 

اینجا همان تنبيه بدنی     کسی فرض کند که منظور از ضرب در       

مخاطب این آیه که وظيفه : است، این سؤال مطرح می شود 

از سرکشی برخی زنان قانون شکن بر عهده او                جلوگيری

مخاطب  آیا شوهران .  نهاده شده است چه کسی است؟          
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مسران سرکش  این آیه هستند و می توانند به رأی خود ه             

این مسئوليت بر عهده مجریان قانون       خویش را تنبيه کنند ، یا     

  و مسئوالن قضایی می باشد؟

بر اساس مقررات امر به       :  در پاسخ این پرسش می گویيم        

منکر و قوانين جزایی در اسالم، موعظه            معروف و نهی از     

معروف  کردن همسران سرکش با شرایطی که در باب امر به          

ر آمده است، می تواند توسط شوهر آنان یا              و نهی از منک     

مرحله کناره گيری از    .  آشنایان انجام گردد   دیگر خویشاوندان و  

بر عهده    زنان قانون شکن به روشی که قبال بيان شد،                 

اما هرگونه مجازات عملی و تنبيهات        .  شوهران ایشان است  

بر عهده نظام قضایی و حاکم شرع         بدنی در شریعت اسالم،   

قبيل  اص حق ندارند رأسا به مجازاتهایی از این         است و اشخ  

دست مرد سارق   :  "مثال در آیه ای که می فرماید      .  اقدام کنند 

، مخاطب این امر افراد عادی          "  کنيد و زن سارقه را قطع       

دستگير  بنا بر این اگر شخصی دزدی را در خانه خود          .  نيستند

دست زیرا مجازات قطع    .  کرد نمی تواند فورا دست او را ببرد         

مبلغ :  به عنوان مثال  .  چندین شرط است     سارق ، مشروط به   

یا اینکه   سرقت شده معادل حّد نصاب الزم یا بيشتر باشد ،            

سرقت وی از شّدت گرسنگی و مسکنت نباشد ، و سرقت              
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روشن .  محفظه اموال باشد       و"  حرز"او پس از شکستن        

است که تشخيص این امور و دیگر شروط یاد شده در فقه                  

بر عهده قاضی واجد شرایط است که به مبانی                 میاسال

 . فقهی آشنا باشد

این قانون کلی اسالمی در زمينه مجازات زنان قانون شکن               

بنا بر این ، تشخيص اینکه      .  دیگران باید رعایت شود    هم مانند 

سرکشی و قانون شکنی     آیا عملکرد فردی از زنان ، مصداق       

 دارد، بر عهده       است که مجازات و تنبيه مذکور را در پی                

قضایی و حاکم شرعی است که به مبانی علم                 دستگاه

فرد عادی   حقوق و فقه اسالمی آشنایی کافی دارد ؛ و یک           

بدون آگاهی از قوانين و مقررات شرعی نمی تواند عملکرد              

" نشوز"سليقه شخصی از مصادیق      همسر خود را بر اساس    

عنوان  نگاه به بداند که مجازات و تنبيهی را به دنبال دارد و آ              

قاضی حکم مجازات صادر کند و سپس بر مبنای حکم بی                 

 . نماید اساس خویش ، وی را مجازات

  نتيجه

: در پرتو آنچه گذشت، به روشنی معلوم می گردد که اوال                

یاد شده از سوره نساء ، به معنای زدن با آن               در آیه "  ضرب"
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ر این  کنيم که ضرب د    اگر فرض :  ثانيا  .  مفهوم متعارف نيست    

آیه به معنای تنبيه و مجازات عملی است مسئوليت                       

و تشخيص مجازات و خصوصيات آن بر         تشخيص مصداق جرم  

 . عهده قاضی واجد شرایط و حاکم شرع است

بنا براین ، دین مقدس اسالم به هيچ وجه به مردان اجازه                  

به تشخيص خود همسران خویش را تنبيه             نداده است تا   

 .بزنندبدنی کنند و آنان را 

*****  
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 آیا حق طالق تنها به دست مرد است؟

از دیدگاه مکتب اسالم ، ازدواج به عنوان پيوندی مقّدس و                 

سّنتی شایسته ، مورد تاکيد قرار گرفته و طالق به عنوان                 

  .ناخوشایند ترین اموری که جایز است ، قلمداد گردیده است

 های   طالق ، آخرین راه حل برای پایان دادن به زندگی                    

مشترک مشّقت بار و بدون عاطفه است و بر این اساس ،                 

باید قبل از انجام آن ، همه راه های مناسب دیگر برای حفظ                

  .کانون خانواده پيموده شود

با مطالعه قوانين مدنی اسالمی که نمونه آن در ایران اجرا                

می شود ، به خوبی روشن می گردد که تقاضای طالق ،                  

د و هم به وسيله زن و یا توسط هر دو  هم می تواند توسط مر    

اما اجرای طالق باید توسط دادگاه یا مرجع صالح         .  مطرح شود 

  .دیگر و با رعایت مقررات و شرایط خاص صورت پذیرد

به منظور توضيح بيشتر ، توجه شما را به متن قوانين مدنی               

  :در این زمينه جلب می کنيم
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ا رعايت شرايط مرد مي تواند ب:   قانون مدني 1133ماده 

طالق    تقاضاي    دادگاه به مقرر در اين قانون  با مراجعه 

  .همسرش را بنمايد

1119(زن نيز مي تواند با وجود شرايط مقرر در مواد  : تبصره

اين قانون ، از دادگاه تقاضاي طالق ) 1130(و ) 1129(، ) 

  .نمايد 

 را  همچنين زن می تواند به هنگام عقد ، وکالت در حق طالق           

  . به عنوان شرط ضمن العقد از شوهر خود اخذ کند

بنا بر این ، زن حق دارد با اثبات شرايط عسر و حرج خود و يا                  

با توجه به وآالتي آه از ابتداي عقد در شرايط ضمن عقد از                

مرد گرفته ميتواند خود را مطلقه کند و مرد را وادار به پذیرش               

  .طالق نماید

در مورد زير زن مي تواند به حاآم         :   قانون مدني    1130ماده  

  :شرع مراجعه و تقاضاي طالق نمايد 

در صورتي آه براي محكمه ثابت شودآه دوام زوجيت موجب            

مي تواند براي جلوگيري از ضرر و حرج ،         ،  عسر و حرج  است      

زوج را اجبار به طالق نمايد و در صورت ميسر نشدن به اذن                 

  . حاآم شرع طالق داده مي شود                                                 
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عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به                :    تبصره

وجود آمدن وضعيتي آه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت            

همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در صورت            

احراز توسط دادگاه صالح ، از مصاديق عسر وحرج محسوب              

  : مي گردد 

  ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش              -1

ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در مدت يك سال بدون عذر                   

  . موجه 

 اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر و يا ابتالء وي به                     -2

مشروبات الكلي آه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد              

آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وي به ترك آن در مدتي آه به               

  . الزم بوده است           تشخيص پزشك براي ترك اعتياد                 

در صورتي آه زوج به تعهد خود عمل ننمايد و يا پس از ترك ،                 

به مصرف موارد مذآور روي آورده ، بنا به درخواست             "  مجددا

  . زوجه ، طالق انجام خواهد شد 

  .  محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر -3

 ضرب و شتم يا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج آه                   -4

  . با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد " عرفا
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 ابتالء زوح به بيماري هاي صعب العالج رواني يا ساري يا               -5

هر عارضه صعب العالج ديگري آه زندگي مشترك را مختل               

  . نمايد                                                                                        

موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست آه دادگاه در ساير              

ود ، حكم طالق    مواردي آه عسر و حرج زن در دادگاه احراز ش         

   .صادرنمايد 

  

نکته مهم دیگر این است که اجرای طالق باید بعد از صدور                 

تقاضای صدور   .  گواهی عدم امکان سازش زوجين باشد            

  .گواهی مذکور نيز ، هم حق زن و هم حق مرد است

  : قانون حمایت خانواده چنين آمده است 8در ماده 

اند از دادگاه    در موارد زير ، زن يا شوهر حسب مورد مي تو               

تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نمايد و دادگاه در               

صورت احراز آن موارد ، گواهي عدم امكان سازش صادر                    

  :خواهد آرد
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  . توافق زوجين براي طالق - 1

 استنكاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امكان الزام او به              -  2

ق همچنين در موردي آه شوهر ، ساير حقو              .  تاديه نفقه  

 .واجبه زن را وفا نكند و اجبار او به ايفا هم ممكن نباشد

  . عدم تمكين زن از شوهر- 3

 سوء رفتار و يا سوء معاشرت هر يك از زوجين به حدي آه              -  4

  .ادامه زندگي را براي طرف ديگر غير قابل تحمل نمايد

 ابتال هر يك از زوجين به امراض صعب العالج به نحوي آه               -  5

  . براي طرف ديگر در مخاطره باشددوام زناشويي

 جنون هر يك از زوجين در مواردي آه فسخ نكاح ممكن                 -  6

  .نباشد

 عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به آار يا               -  7

حرفه اي آه منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيات شوهر يا               

  .زن باشد

 محكوميت زن يا شوهر به حكم قطعي به مجازات پنج                 -  8

سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي آه بر اثر عجز از                       
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پرداخت ، منجر به پنج سال بازداشت شود يا به حبس و                    

جزاي نقدي آه مجموعا منتهي به پنج سال يا بيشتر و                     

  . بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد

 ابتال به هر گونه اعتياد مضري آه به تشخيص دادگاه به              -  9 

ي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي                  اساس زندگ  

  .زناشويي را غير ممكن سازد

 هرگاه زوج همسر ديگري اختيار آند يا تشخيص دادگاه            -  10

  .نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد

تشخيص .   هر يك از زوجين زندگي خانوادگي را ترك آند          -  11

  .ترك زندگي با دادگاه است 

 يك از زوجين در اثر ارتكاب جرمي           محكوميت قطعي هر    -  12

  .آه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون طرف ديگر باشد

تشخيص اين آه جرمي مغاير با حيثيت و شئون خانوادگي               

است با توجه به وضع و موقع طرفين و عرف و موازين ديگر با                

  .دادگاه است 
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 در صورت عقيم بودن يكي از زوجين به تقاضاي طرف                 -  13

چنين در صورتي آه زوجين از جهت عوارض و                   هم.  ديگر

  .خصوصيات جسمي نتوانند از يكديگر صاحب اوالد شوند

 1029 در مورد غايب مفقوداالثر با رعايت مقررات ماده               -  14

  .قانون مدني 

طالقي آه  به موجب اين قانون  و بر اساس گواهي             :  تبصره  

عدم امكان سازش  واقع  مي شود فقط در صورت توافق                    

  .بي طرفين در زمان عده قابل رجوع است آت

در پرتو آنچه گذشت روشن گردید که حق تقاضای طالق و                

حق صدور گواهی عدم امکان سازش ، از دیدگاه قانون مدنی           

اما .  ما ، برای زن و مرد به رسميت شناخته شده است                   

اجرای طالق شرعی و رسمی باید توسط دادگاه یا مرجع                

  .وق زن و مرد صورت پذیردصالح دیگری با رعایت حق

*****  
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 وجود دارد؟سّن تکليف دختران و پسران چه تفاوتی ميان 

اهميت بحث سّن تکليف آنگاه آشکار می گردد که نقش آن را            

 : های ذیل در نظر بگيریم در زمينه

آغاز تعلق گرفتن احکام عبادی مانند نماز ،              :  ُبعد معنوی 

 . غيره به شخص مکّلف روزه ، حج و

رسيدن به سّن ازدواج و زمان            :  عد حقوقی و قضایی     بُِ

  .جزایی مانند دیات و قصاص تعلق گرفتن احکام

تجویز انجام معامالت و استقالل در انجام             :  ُبعد اقتصادی 

 . ستد امور داد و

آنچه در این گفتار خواهد آمد، تنها شامل ُبعد اول یعنی تعلق             

روزه و حج است که      احکام عبادی صرف، مانند نماز و         گرفتن

اما دو بعد   .  است شرط آن ، رسيدن به سّن بلوغ جسمانی         

 شرط آن   ، باید بدانيم که    دیگر یعنی بعد قضایی و اقتصادی         

   و بلوغ فکری     جسمانی، رسيدن به سّن رشد     عالوه بر بلوغ  

افزون بر سّن     عرف می باشد و نوعا         دیدگاه    از   قابل قبول 

 .تبلوغ جسمانی اس

 : بلوغ بر سه نوع است: یگر، می توان گفت به عبارت د
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  .بلوغ جسمانی که موجب تعلق احکام عبادی است -

  .بلوغ فکری که موجب تعلق احکام حقوقی و جزایی است -

  .بلوغ اقتصادی که موجب تعلق احکام معامالت است -

  معيار تشخيص سّن تکليف

کليف ت بر مبنای روایات اسالمی، دو معيار برای تشخيص سنّ        

یکی از آن دو معيار،        :  دختران و پسران بيان گردیده است         

، و دیگری بروز عالئم بلوغ            رسيد به سّن و سال خاص          

  .جسمانی آنان است

برخی از احادیث پيشوایان دینی ما بر این نکته تأکيد دارد که              

پسران به احتالم است و بلوغ دختران به مشاهده                  بلوغ

و یا دختری خون     ی محتلم شد  بنا بر این، هرگاه پسر     .  حيض

حيض را مشاهده کرد، معلوم می گردد که بالغ شده و به                  

 . است سّن تکليف رسيده

بعضی دیگر از روایات ، ميزان سّن تکليف دختران را رسيدن به            

سالگی و سّن تکليف پسران را پانزده سالگی                  سّن نه  

دختران را   برخی روایات دیگر ، سن تکليف         .  دانسته است 
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ه سالگی و سّن تکليف پسران را نيز سيزده سالگی               سيزد

  .قلمداد کرده است

: استنباط ما از مجموعه آیات و روایات اسالمی این است که             

پس از اینکه نه سال او کامل شد تا سّن سيزده              اگر دختری 

است و باید      سالگی حيض ببيند، به سّن تکليف رسيده            

این مدت زمان حيض     عبادات الهی را انجام دهد ؛ اما اگر در             

کامل شدن سّن سيزده سالگی، مکّلف می          نبيند ، پس از    

  .باشد و باید اعمال عبادی را به جا آورد

اگر :  تشخيص سّن تکليف پسران به این صورت است که                

به سّن پانزده سالگی برسد محتلم           پسری پيش از آنکه      

محتلم  شود، به سّن تکليف رسيده است، و اگر تا آن زمان              

د ، وقتی پانزده سال او کامل شد ، مکّلف است و باید                 نشو

 .دهد عبادات را انجام

اگر :  نکته ای که باید در اینجا مّد نظر قرار گيرد این است که                

عبادات مانند روزه ماه رمضان، خارج از طاقت           انجام برخی از  

رسيده است،   دختر یا پسری است که تازه به سّن تکليف            

ان بر او واجب نمی باشد و قضای آن          عمل یاد شده در آن زم      
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توان انجام آن را داشته باشد، موکول می          به وقت دیگری که   

  .گردد

*****  
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  حکم دست دادن زن مسلمان با مرد غير مسلمان چيست؟

یکی از مسائل مورد ابتالی مسلمانان در کشورهای غير                 

ه که در بسياری از اوقات در معرض مصافح        اسالمی این است  

مجالس  زنان غير مسلمان در ضيافتها و           و دست دادن با     

رسمی و دیپلماتيک و یا در محل شغل یا ادارات دولتی و یا در 

گرفتن ویزا و مانند آن قرار می گيرند ؛ و            هنگام مصاحبه برای  

دادن با مردان    یا زنان مسلمان در موضع اضطراری برای دست       

ا مطرح می کنند    غير مسلمان واقع می شوند و این پرسش ر        

 زنان اهل کتاب     مردان یا  مواقعی دست دادن با    که آیا در چنين   

  و یا عموم غير مسلمانان جایز است یا نه؟

در پاسخ به این پرسش ، به سه موضوع مرتبط با هم در این               

ابتدا به بررسی دیدگاه اسالم از         .  می کنيم  مسأله اشاره 

مصافحه با   هزاویه احکام اوليه می پردازیم ؛ سپس مسأل            

حایل مانند دستکش را یادآور می شویم ، و آنگاه بحث جواز               

 . حرج و اضطرار را از نظر شما می گذرانيم مصافحه در موارد

  احکام اوليه در خصوص مصافحه

بر اساس احکام اوليه اسالمی در مورد بانوان ، مردان اجازه              

ن بدن زن نامحرم را لمس کنند، خواه آن زن مسلما                ندارند
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روایات متعددی از      در این زمينه ،      .  باشد یا غير مسلمان      

پيشوایان بزرگ دین به ما رسيده است که برخی از آنها را از               

 :می گذرانيم نظر شما

  :حدیث اول

سألت أبا عبد اهللا عليه السالم       :  عن سماعة بن مهران قال     "

ال يحل للرجل أن     )  :  ع  (  قال  .  الرجل المرأة     مصافحة عن  

اخت أو بنت   (  يتزوجها   أن    يحرم عليه  لمرأة إال امرأة    يصافح ا  

التي  ، وأما المرأة   )  بنت اخت أو نحوها     أو   أو خالة     أو عمة    

يحل له أن يتزوجها فال يصافحها إال من وراء الثوب وال يغمز                   

  ".آفها

از امام جعفر صادق عليه     :  سماعة ابن مهران می گوید    :  یعنی

: حضرت فرمود .  رد با زن پرسيدم   بار ه دست دادن م     السالم در 

زنی که ازدواج با وی       جایز نيست مرد با زن مصافحه کندمگر       

 مانند) یعنی زنانی که با او محرم هستند(برای او حرام است 

خواهر، دختر، عمه یا خاله یا دختر خواهر و مانند آنها؛ اما                   

برایش حالل است نباید با وی دست            زنی که ازدواج با او       

او را   ر از ورای لباس، و همچنين جایز نيست دست        بدهد ، مگ  

  . بفشارد
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 :حدیث دوم

قلت له هل   :  "  قال  )  ع  (  عن أبى بصير عن أبى عبد اهللا           "

 ". ال: المرأة ليست بذات محرم؟ فقال  يصافح الرجل

: ابوبصير می گوید به امام صادق عليه السالم گفتم            :  یعنی

: کند؟ حضرت فرمود  تواند با زن نامحرم مصافحه         آیا مرد می  

 .نه

روشن است که مورد سؤال و جواب در این روایات، مطلق                 

بنا .  مسلمان و غير مسلمان می شود        است و شامل زنان    

زمينه  براین ، تفاوتی ميان زن مسلمان و غير مسلمان در               

و اینکه برخی   .  عدم جواز مصافحه مرد نامحرم با او وجود ندارد        

 و جواب در این روایات انصراف       اند مورد سؤال   نویسندگان گفته 

 .است دارد به زنان مسلمان، ادعایی بدون دليل

احادیث اسالمی دیگری نيز در این زمينه و در مورد کيفيت                 

پيامبر اسالم در صدر اسالم در کتب روایی آمده           بيعت زنان با  

رعایت اختصار از    است که مؤّید همين حکم است و ما برای          

 . يمنقل آنها صرف نظر می کن
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بر اساس آنچه گذشت روشن می گردد که در حالت عادی و             

اضطرار، مردان نباید با زنان نامحرم مصافحه           بدون ضرورت و   

 . غير مسلمان کنند ، خواه آن زنان مسلمان باشند و یا

  مصافحه با حایل

از مجموعه روایات اسالمی به خوبی معلوم می گردد که                 

 اگر با حایلی مانند          با زنان نامحرم ،       دست دادن مردان    

جنسی و   دستکش یا پارچه ای دیگر باشد و به قصد لذت              

در این مورد به عنوان نمونه به        .  نوازش نباشد، اشکالی ندارد   

 : گرامی اسالم اشاره می کنيم حدیثی از پيامبر

أن  ال يجوز للمرأة     )  :  صلى اهللا عليه وآله      (  قال رسول اهللا     "

 ".ء ثوبهاغير ذي محرم إال من ورا تصافح

برای زنان جایز نيست با نامحرم مصافحه کند ، مگر از             :  یعنی

 . او وراء لباس

بنا بر این ، اگر مرد یا زن نامحرم دارای دستکش یا قطعه                     

مشابهی باشد که دست وی را بپوشاند و مقصود از               پارچه

دادن دیگری با وی  مصافحه با او التذاذ جنسی نباشد ، دست

  . استبه صورت عادی جایز
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  مصافحه در شرایط ضرورت و اضطرار

و قاعده  "  الحرج"در فقه اسالمی قواعد کليه ای مانند قاعده          

وجود دارد که بر اساس آنها، احکام شرعی اوليه                "الضرر"

. ثانویه می دهد    دگرگون می شود و جای خود را به احکام            

 واعدالق" اینجانب تعداد نود و نه قاعده از این قبيل را در کتاب 

 . بيان کرده ام" الفقهية

بر مبنای این قواعد عامه ، اگر دست ندادن با زن نامحرم در                

غير اسالمی در شرائطی خاص ، توئم با حرج و               کشورهای

اسالم و تشّيع    یا خسارت قابل ذکری باشد و یا موجب وهن          

علت دست ندادن برای آن شخص مقدور               گردد، وتوضيح  

ی آن منطقه قرار نگيرد، در چنين       عرف نباشد و یا مورد پذیرش    

حد  صورتی مصافحه به شرط عدم قصد التذاذ جنسی و در             

  . ضرورت جایز است

***** 
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   چيست؟"حضانت"دیدگاه اسالم در مورد 

  تعریف حضانت

زیر بال و   "،  "در بغل گرفتن  "در لغت عربی به معنای      "  حضانت"

طالح اما مقصود از آن در اص        .  است"  پروراندن"و  "  پر گرفتن 

  : حقوقی و شرعی ، عبارت است از 

نگهداری و تربيت مادی و معنوی کودک توسط کسی که                "

قانون  تعيين می کند ، به منظور تامين سالمت و خوشبختی            

  ".او در حال و آینده

  حضانت حق است يا تكليفآیا 

  :در برابر این پرسش ، سه پاسخ محتمل وجود دارد

  . شمار می رودبه" حق"حضانت ، تنها به عنوان 

 .محسوب می شود" تکليف"حضانت ، فقط به عنوان 

 .حضانت ، هم حق است و هم تکليف
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اگر حضانت فقط حق باشد ، قابل واگذاری به دیگران است و              

صاحب آن حق می تواند در چهار چوب قانون ، خود را از آن                   

  .حق محروم سازد

 باید  اما اگر تنها تکليف شرعی یا قانونی باشد ، صاحب آن              

  .الزاما پذیرای آن گردد و نمی تواند از آن شانه خالی کند

 قانون  1172 و    1168مانند ماده    (از مجموعه قوانين مدنی          

چنين استفاده می شود که حضانت ، هم حق است           )  مدنی

بنا بر این ، صاحب آن در زمينه تربيت و            .  و هم تکليف والدین   

می تواند از    پرورش کودک خود ، مکّلف و مسئول است و ن              

  . نگهداری او امتناع کند

در عين حال ، در صورت اقتضای مصلحت کودک و در مواردی               

که در قانون تبيين گردیده است ، دادگاه می تواند یکی از                  

  .والدین یا هردو  تن از آنان را از حق حضانت محروم سازد

نظریه دیگری که در اینجا وجود دارد این است که حضانت                  

ه عنوان تکليف ، ولی برای مادر به عنوان حق در               برای پدر ب  

  .نظر گرفته می شود

  

 63



  معيار حکم شرع در خصوص حضانت

در کشورهایی که مردساالری حاکم است ، حق حضانت و              

ولی در  .  اولوّیت در این زمينه از آِن مردان قلمداد شده است           

کشورهایی که به حقوق زنان اهمّيت بيشتر داده می شود ،           

  .ه زنان واگذار شده استاین حق ب

اما از دیدگاه اسالم ، مرد بودن یا زن بودن ، معيار اولویت در                 

احراز حق مذکور نمی باشد ، بلکه معيار اساسی ، رعایت               

  .مصلحت کودک است

بر این اساس ، در صورت جدایی زن و شوهر ، حق حضانت                 

کودک تا سّن  هفت سالگی به خاطر نياز او به نگهداری و                  

اما پس از آن ، به      .   در منزل ، به مادر او تعّلق می گيرد          تربيت

خاطر مصلحت فرزند و نياز او در سنين نوجوانی به ارتباط با                

  .بيرون از منزل ، این حق به پدر وی تعّلق می گيرد

اما در موارد استثنایی     .  این امر در حالت عادی چنين است          

 دادگاه  که مصلحت کودک یا نوجوان در جهت دیگری باشد ،            

صالحه باید طبق مصلحت فرزند ، حق حضانت او را به فردی               

که شایستگی و توانایی آن را داشته باشد ، واگذار کند ،                  

  .خواه آن شخص ، پدر باشد یا مادر
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البّته در صورتی که فرزند ، نزد یکی از والدین بماند ، طرف                  

دیگر را در شرایط عادی نمی توان از حق دیدار فرزند خود                   

 قانون مدنی ،      1174حروم کرد ، و دادگاه بر طبق ماده                م

کيفيت مالقات و زمان و مکان آن را در صورت اختالف والدین ،              

  . تعيين می نماید

اینک ، به منظور توضيح بيشتر ، برخی از مواد قانونی و                      

  :شرعی را از نظر شما می گذرانيم 

يف  ابوين    نگاهداري  اطفال  هم  حق  و هم  تكل             ـ1168  ماده   

   .است

ـ براي  حفاظت  و نگهداري  طفلي  آه  ابوين  او جدا             1169ماده   

از يكديگر زندگي  مي آنند، مادر تا سن  هفت سالگي  اولويت             

   .دارد و پس  از آن  با پدر است

 ، حضانت   تبصره  ـ بعد از هفت سالگي  در صورت  حدوث  اختالف         

  .شخيص  دادگاه  مي باشدطفل  با رعايت  مصلحت  آودك  به  ت
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حضانت  طفل  با آن     ،  ـ در صورت  فوت  يكي  از ابوين          1171ماده   

هرچند متوفي  پدر طفل  بوده  و        ؛  آه  زنده  است  خواهد بود        

  .براي  او قيم  معين  آرده  باشد

 ـ هيچ  يك  از ابوين  حق  ندارند در مدتي  آه  حضانت             1172ماده   

هاست  از نگاهداري  او امتناع  آنند، در صورت          طفل  به  عهده  آن   

امتناع  يكي  از ابوين  حاآم  بايد به  تقاضاي  ديگري  يا تقاضاي                

م  يا يكي  از اقربا و يا به  تقاضاي  مدعي العموم  نگاهداري                 قّي

طفل  را به  هر يك  از ابوين  آه  حضانت  به  عهده  او است  الزام                  

 الزام  ممكن  يا مؤثر نباشد حضانت  را به            آند و در صورتي  آه      

  .خرج  پدر و هرگاه  پدر فوت  شده  باشد به  خرج  مادر تأمين  آند

ـ هر گاه  در اثر عدم  مواظبت  يا انحطاط  اخالقي  پدر            1173ماده  

 ، صحت  جسماني  و يا     يا مادري  آه  طفل  تحت  حضانت  اوست      

باشد، محكمه  مي تواند    تربيت  اخالقي  طفل  در معرض  خطر          

به  تقاضاي  اقرباي  طفل  يا به  تقاضاي  قيم  او يا به  تقاضاي                    

رئيس  حوزة  قضائي  هر تصميمي  را آه  براي  حضانت  طفل                  

  . مقتضي  بداند، اتخاذ آند
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موارد ذيل  از مصاديق  عدم  مواظبت  و يا انحطاط  اخالقي  هر               

   :يك  از والدين  است

  . ، مواد مخدر و قماراد زيان آور به  الكلـ اعتي1 

  .ـ اشتهار به  فساد اخالق  و فحشاء2 

   .ـ ابتالء به  بيماريهاي  رواني  با تشخيص  پزشكي  قانوني3 

ـ سوء استفاده  از طفل  يا اجبار او به  ورود در مشاغل  ضد                 4 

   . مانند فساد و فحشاء، تكدي گري  و قاچاق، اخالقي 

   .ضرب  و جرح  خارج  از حد متعارف ـ تكرار 5 

 ـ در صورتي  آه  به  علت  طالق  يا به  هر جهت                    1174ماده    

ديگر ابوين  طفل  در يك  منزل  سكونت  نداشته  باشند هريك  از             

ابوين  آه  طفل  تحت  حضانت  او نمي باشد حق  مالقات  طفل               

ر جزئيات     تعيين  زمان  و مكان  مالقات  و ساي               .خود را دارد    

   .مربوطه  به  آن  در صورت  اختالف  بين  ابوين  با محكمه  است
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 ـ طفل  را نمي توان  از ابوين  و يا از پدر و يا از                       1175ماده    

مادري  آه  حضانت  با اوست  گرفت  مگر در صورت  وجود علت                

   .قانوني

 ـ مادر مجبور نيست  به  طفل  خود شير بدهد مگر             1176ماده   

  .ر صورتي  آه  تغذيه  طفل  به  غير شيرمادر ممكن  نباشدد

 ـ طفل  بايد مطيع  ابوين  خود بوده  و در هر سني                 1177ماده   

  .آه  باشد بايد به  آنها احترام  آند

 ـ ابوين  مكلف  هستند آه  در حدود توانايي  خود به             1178ماده   

 و نبايد آنها    تربيت  اطفال  خويش  بر حسب  مقتضي  اقدام  آنند        

  .را مهمل  بگذارند

***** 
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  آيا حجاب زنان ، تنها در دين اسالمی واجب است؟
  

  

با مطالعه تاریخ ادیان و مذاهب پيشين ، به خوبی روشن            

ب از دیر زمان ، در ادیان               امی گردد که مسأله حج         

   عمل   و به آن    ، مطرح بوده     نيز  آسمانی قبل از اسالم      

  .می شده است

ر این ، قوانين خاصی  برای جدا ساختن زنان از                عالوه ب 

مردان در برخی از آن مکاتب وجود داشته است که بانوان            

را از فعاليت های اجتماعی و اقتصادی باز می داشته                 

  .است

به منظور توضيح این امر ، شواهدی را به نقل از منابع                  

  :معتبر از نظر گرامی شما می گذرانيم 

  

 يهودحجاب در دین 

  

،   )ترجمه فارسی "  (  ن  تاريخ تمد   "   کتاب  در ل دورانت وي

 قوانين کتاب   به قوم يهود و        راجع   30 ، صفحه     12جلد  

چنين   که از منابع اصلی فقه آیين یهودّیت است           "  تلمود"

  :دنويس می

 

 پرداخت چنانكه مثال بی    اگر زنی به نقض قانون يهود می      "

 يا در   رفت و  آنكه چيزی بر سر داشت به ميان مردم می           

 از مردان درد دل      سنخی رشت يا با هر    شارع عام نخ می   
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اش  آرد يا صدايش آنقدر بلند بود آه چون در خانه                  می

توانستند سخنان او را       نمود همسايگانش می    می  تكلم

پرداخت   داشت بدون     بشنوند ، در آن صورت مرد حق            

  ." مهريه او را طالق دهد

 دین یهود ، بسيار       درو جدایی زنان      بنا بر این ، حجاب         

  .شدید تر از حجاب در اسالم بوده است

 

 حجاب در آئين زردشتی

  

، جلد  "  تاريخ تمدن   "  ویل دورانت همچنين در همان کتاب       

 : گويد می ، در باره قوانين ایران باستان ، چنين                      1
  

طبقه ثروتمندان   پس از داريوش مقام زن مخصوصا در          "  

ای آار آردن ناچار از آمد و       زنان فقير چون بر    .تنزل پيدا آرد  

 خود را حفظ آردند ولی در         در ميان مردم بودند آزادی     شد

  زمان عادت ماهيانه آه      نشينی مورد زنان ديگر ، گوشه       

برايشان واجب بود رفته رفته امتداد پيدا آرد و سراسر                

زنان طبقات باالی     .   را فرا گرفت        اجتماعيشان زندگی

  تخت روان درون  ه جز در      اجتماع جرأت آن را نداشتند آ        

دارد از خانه بيرون بيايند ، و هرگز به آنان اجازه                 روپوش

زنان .  آميزش آنند       آشكارا با مردان       شد آه   داده نمی  

   . مالقات کنندشوهردار حق نداشتند هيچ مردی را

 مانده هيچ صورت     در نقشهائی آه از ايران باستان بر جای       

  . رسد ن به نظر نمیايشا شود و نامی از زن ديده نمی
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در آتاب سه سال در ايران نيز معتقد               "  آنت گوبينو "

در دوره اسالم در      شديد دوره ساسانی ،     است آه حجاب  

او معتقد است آه آنچه در ايران        .  ماندميان ايرانيان باقی    

  بوده است تنها پوشيدگی زن نبوده است بلكه         ساسانی

  . مخفی نگه داشتن زن بوده است

  

در ایران  و جدایی زن و مرد از یکدیگر           این ، حجاب     بنا بر   

است ؛ امری که مقّررات معتدل            باستان رواج داشته       

  .اسالمی ، از آن به مراتب سهل تر و عملی تر است

  

  حجاب در سرزمين های مسيحی

  

نخست وزير فقيد هند نيز معتقد          "  جواهر لعل نهرو   "

 ، به   روم و ايران  ن در   است آه حجاب از ملل غير مسلما        

نگاهی به تاريخ    "  در آتاب    وی  .  جهان اسالم وارد شد     

 ضمن ستايش از تمدن         328صفحه    جلد اول  "  جهان   

 آند و  تغييراتی آه بعدها پيدا شد اشاره می اسالمی ، به

  : گويد از آنجمله می                               

 آور نيز تدريجا روی نمود و آن در         يك تغيير بزرگ و تأسف     "

رب رسم حجاب و پرده        در ميان زنان ع     .   بود     وضع زنان 

مردان و پنهان از ايشان       زنان عرب جدا از    .  وجود نداشت   

ه در اماآن عمومی حضور                آردند بلك    زندگی نمی   

رفتند و حتی     مجالس وعظ و خطابه می        ، به يافتند می

اما عربها نيز بر      . پرداختند خودشان به وعظ و خطابه می      
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 در دو     رسمی را آه      ، اثر موفقيتها تدريجا بيش از پيش        

مجاورشان يعنی امپراطوری روم شرقی و             امپراطوری

به قراری  ....  . امپراطوری ايران وجود داشت اقتباس آردند     

امپراطوری  مخصوصا بر اثر نفوذ            است آه نقل شده    

مردان و    و ايران بود آه رسم جدائی زنان از         قسطنطنيه

  " نشينی ايشان در ميان عربها رواج پيدا آرد پرده

  

معلوم می شود که       "  امپراطوری قسطنطنيه    "از کلمه  

ها که عمدتا مسيحی بوده اند هم به حجاب و                  رومی

  .جدایی زن و مرد اهمّيت می داده اند

بر همين  مبنا   ،  جرجی زیدان ،  نویسنده  مشهور                        

  : مسيحی  می گوید

 چادر و      حجاب پوشاندن بدن به وسيله           از  اگر مقصود  

این موضوع قبل از      ،  ت  روسری و نقاب و امثال آن اس          

اسالم و حتی پيش از دین مسيح بوده است و مسيحيت           

هم در آن تغييری نداده است و تا   قرون وسطی در اروپا                

حجاب معمول بوده است  و تا به امروز هم آثار حجاب در                

  . اروپا باقی است

  

  حجاب در اسالم

  

همانطور که بيان شد ، حجاب در اسالم ، آسان تر و                     

زیرا حجاب زن عبارت است از      .  ر از ادیان دیگر است    ساده ت 

پوشاندن بدن و موی سر به منظور حفظ احترام بيشتر                

  . زن
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در عين حال ، اسالم برای زنان هم مانند مردان ، درس                

خواندن و فعاليت های اجتماعی و حضور در صحنه های             

  .جامعه را توصيه نموده است

  

  آیات حجاب

  

 از قرآن آمده      وضوع در دو سوره    آيات مربوط بدين م    عمده  

  " . احزاب " سوره  و ديگر" نور " يكی سوره : است 

  : چنين می فرماید 31   در سوره نور آيه -الف 

  

و قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن و يحفظن فروجهن         «  

 علی   ظهر منها و ليضربن بخمرهن     و اليبدين زينتهن اال ما    

آباء  عولتهن او آبائهن او     جيوبهن و ال يبدين زينتهن اال لب          

بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بنی                  

اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او  اخوانهن او بنی  

الطفل الذين لم     التابعين غير اولی االربة من الرجال او          

يظهروا علی عورات النساء ، و ال يضربن بارجلهن ليعلم ما            

 و توبوا الی اهللا جميعا ايها المؤمنون             زينتهن يخفين من 

  .")31(لعلكم تفلحون 

  

از نگاه  [و به زنان با ايمان بگو چشمهاى خود را             :  یعنی  

را حفظ آنند و زينت       فروگيرند، و دامان خويش   ]  آلود هوس

 آشكار ننمايند و      - جز آن مقدار آه نمايان است        -خود را    

تا گردن  [نند  هاى خود را بر سينه خود افك       روسرى ]اطراف[
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خود را آشكار      ، و زينت    ]و سينه با آن پوشانده شود          

، يا پدر       ، يا پدرانشان      نسازند مگر براى شوهرانشان        

، يا   ، يا پسران همسرانشان      پسرانشان ، يا  شوهرانشان

،  خواهرانشان ، يا پسران   ، يا پسران برادرانشان    برادرانشان

 د سفيه آه   ، يا غالمانشان يا افرا       آيششان يا زنان هم   

تمايلى به زن ندارند، يا آودآانى آه از امور جنسى مربوط          

هنگام راه رفتن پاهاى خود را به          به زنان آگاه نيستند؛ و     

 و صداى [زمين نزنند تا زينت پنهانيشان دانسته شود             

و همگى بسوى خدا    ].  خلخال آه برپا دارند به گوش رسد      

  .شويد ، تا رستگار بازگرديد اى مؤمنان

  

  :  در سوره احزاب چنين می فرماید 59 آیه – ب

  

ُيْدِنيَن  َيا َأيَُّها النَِّبيُّ ُقل لَِّأْزَواِجَك َوَبَناِتَك َوِنَساء اْلُمْؤِمِنينَ         «  

َذِلَك َأْدَنى َأن ُيْعَرْفَن َفَلا ُيْؤَذْيَن َوَآاَن          َجَلاِبيِبِهنَّ َعَلْيِهنَّ ِمن 

  ".رَِّحيًما اللَُّه َغُفوًرا

  

به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان        !  اى پيامبر :  یعنی  

خود را بر خويش فرو         ]هاى بلند  روسرى[جلبابها  :  (بگو

افكنند، اين آار براى اينكه شناخته شوند و مورد آزار قرار             

  .  رحيم است وآمرزنده ؛ خداوند همواره بهتر است  نگيرند
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 از  54به آار رفته آيه      "  حجاب  "   آلمه   ای آه در آن    آيهاما  

چنين )  ص(آه در باره همسران پيامبر       سوره احزاب است  

  : فرمايد می

  . »  وراء حجاب  و اذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من« 

 را    زندگى     وسايل   از      چيزى    آه     هنگامى  و      "    :یعنی  

خواهيد از پشت پرده       مى ]همسران پيامبر   [     آنان   از

  ".بخواهيد

  

 فلسفه حجاب 

  

گيزه حجاب ، احترام به مقام زنان و فراهم              فلسفه و ان   

  .آوردن زمينه حفاظت بهتر از کرامت آنان است

بنا بر این ، حجاب در اسالم ، مانع حضور فعال زنان در                   

 علمی و     ، عرصه های اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی          

  .سياسی نمی باشد

از چهارده قرن    )  ص(بدین جهت ، پيامبر گرامی اسالم           

 نيز به تحصيل کماالت انسانی مانند علم و           قبل ، زنان را    

فرا خوانده و چنين فرموده         دانش ، همدوش با مردان           

  :است 

  ".طلب العلم فریضة علی کّل مسلم و مسلمة"

آموختن دانش ، بر هر مرد و زن مسلمان واجب             :  یعنی  

  .است
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