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 تعالي سمهبا
  مقدمه

 به و گيرد قرار  ارزيابي مورد مجددا مسائل از بسياري كه كند مي ايجاب ما عصر مقتضيات
 سلسله اين جمله از " خانوادگي  تكاليف و حقوق نظام ". نشود بسنده گذشته ارزيابيهاي

 . است مسائل
 اساسي مسأله كه  شده فرض چنين كرد، خواهم اشاره آنها به بعدا كه عللي به عصر، اين در
 اين فرع ديگر مسائل همه است، مرد با او " حقوق تساوي " و زن " آزادي " زمينه اين در
 . است مسأله دو

 رديف در اقل ال و - " خانوادگي حقوق نظام " مورد در مسأله ترين اساسي ما، نظر از ولي
 نظامات ساير از مستقل  است نظامي خانوادگي نظام آيا كه اينست - اساسي مسائل

 تأسيسات ساير در كه معيارهائي و منطقها از جدا دارد اي ويژه معيار و منطق و اجتماعي
 واحدها ساير با اجتماعي واحد اين ميان تفاوتي  هيچگونه يا رود؟ مي كار به اجتماعي
 ساير بر كه است حاكم معيارها همان و فلسفه همان و منطق  همان واحد اين بر نيست؟
  .اجتماعي؟  مؤسسات و واحدها
 نسلي توالي و طرف يك از واحد اين اصلي ركن دو بودن " جنسي دو " ترديد اين ريشه

  دستگاه.  ستا ديگر جانب از فرزندان و والدين
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 و كيفيات با و " ناهمساني " و " نامشابه " وضعهاي در را واحد اين اعضاء آفرينش
 قراردادي طبيعي " است اجتماعي خانوادگي،  اجتماع. است داده قرار مختلفي چگونگيهاي

 كه موريانه و عسل زنبور اجتماع مانند غريزي اجتماع يك  ميان است متوسطي حد يعني "
 يك و نيست سرپيچي امكان و شده معين طبيعت جانب از مقررات و حقوق و حدود همه

 .) دارد غريزي و طبيعي جنبه كمتر كه انسانها مدني اجتماع مانند( قراردادي  اجتماع
 حكمت " از  مستقلي بخش را خانوادگي زندگي فلسفه فالسفه، قدماي دانيم، مي چنانكه
 انساني حيات از بخش اين  براي اي جداگانه معيار و منطق به معتقد و شمردند مي " عملي
 با الشفا كتاب در بوعلي و سياست، كتاب در ارسطو و جمهوريت، رساله در افالطون. بودند
 . اند نگريسته موضوع  به زاويه اين از و ديدي چنين

 طبيعي حقوق آيا كه هست پرسشي و ترديد چنين طبعا نيز اجتماع در زن حقوق مورد در
 طبيعت و خلقت آيا يعني. نامتشابه و ناهمانند يا است متشابه و همانند مرد و زن سانيان و

 يا است آفريده جنسي دو را حقوق آن است، داشته  ارزاني انسانها به حقوق سلسله يك كه
 يا است يافته راه اجتماعي تكاليف و حقوق در " انوثيت " و " ذكوريت " آيا جنسي؟ يك
  .است؟ جنسي يك حقوق آفرينش، و تكوين منطق در و طبيعت نظر از
 در نهضتي ، فلسفي و علمي نهضتهاي پاي به پا بعد، به هفدهم قرن از غرب، دنياي در

 قرن متفكران و نويسندگان. گرفت صورت " بشر حقوق " نام به و اجتماعي مسائل زمينه
 با بشر سلب قابل غير و فطري و  طبيعي حقوق درباره را خويش افكار هجدهم و هفدهم
 اين از منتسكيو و ولتر و روسو ژاك ژان. كردند  پخش مردم ميان در تحسيني قابل پشتكار
 بتوان شايد دارند، بشريت جامعه بر عظيمي حق گروه اين. متفكرانند و نويسندگان گروه
 . نيست كمتر بزرگ مخترعان و  مكتشفان حق از بشريت جامعه بر اينها حق كه كرد ادعا
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 و خلقت فرمان  به و بالفطره انسان كه بود نكته اين گروه اين توجه مورد اساسي صلا
 به گروه يا فرد هيچ را آزاديها و حقوق اين. است آزاديها و حقوق سلسله يك واجد طبيعت،

 نيز و حق صاحب خود حتي كنند، سلب قومي يا فرد از توانند نمي نام هيچ با و عنوان هيچ
 منسلخ و عريان اينها از را خود و نمايد منتقل غير به را آنها خود، اراده و ميل به تواند نمي
 حقوق  اين در مستمند و ثروتمند سياه، و سفيد محكوم، و حاكم از اعم :مردم همه و. سازد

 . برابرند و " متساوي " يكديگر با آزاديها و
 سپس و انگلستان در بار اولين ساخت، ظاهر را خود ثمرات اجتماعي و فكري نهضت اين
 ظهور و بروز ها اعالميه امضاء و نظامها تغيير و انقالبها صورت به فرانسه در بعد و امريكا در

 . كرد سرايت ديگر نقاط به تدريج به و نمود
 و اجتماعي و اقتصادي مسائل در انسانها حقوق زمينه در اي تازه افكار نوزدهم قرن در

 تخصيص لزوم و سوسياليزم ظهور به منتهي كه داد رخ ديگري تحوالت و شد پيدا سياسي
 كارگر طبقه مدافعان به دار سرمايه طبقه از حكومت انتقال و زحمتكش طبقات به منافع
 و شده گفتگو انسانها حقوق درباره آنچه بيستم، قرن اوايل و نوزدهم قرن اواخر تا. گرديد

 طبقه حقوق يا و دولتها برابر در املته حقوق به است مربوط گرفته صورت اقدامي عمال يا
 در " زن حقوق " مسأله بيستم قرن در. ارباب و كارفرما طبقه برابر در زحمتكش و كارگر
 از پس كه بشر حقوق جهاني اعالميه در بار اولين براي و شد  مطرح " مرد حقوق " برابر

 تساوي گشت منتشر متحد ملل سازمان طرف از ميالدي 1948 سال در  دوم جهاني جنگ
 . شد اعالم صريحا مرد و زن حقوق

 " :بود چيز دو  اصلي محور حاضر، قرن تا هفدهم قرن از غرب، اجتماعي نهضتهاي همه در
 و بود، نهضتها ساير دنباله غرب، در زن حقوق نهضت اينكه به نظر و. " تساوي " و " آزادي
  اين در بود، مرارتبار  العاده فوق هابرابري و آزاديها نظر از اروپا در زن حقوق تاريخ بعالوه
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 . نرفت سخن " تساوي " و " آزادي " درباره جز نيز، مورد
 حقوق نهضت  متمم و مكمل مرد با را او حقوق تساوي و زن آزادي نهضت، اين پيشگامان

 و زن آزادي تأمين بدون  كه شدند مدعي و دانستند بود شده عنوان هفدهم قرن از كه بشر
 همه بعالوه، و است، معني  بي بشر حقوق و آزادي از سخن مرد با او وقحق تساوي

 تأمين با و است مرد با او حقوق تساوي  عدم و زن آزادي عدم از ناشي خانوادگي مشكالت
 . شود مي حل جا يك خانوادگي مشكالت جهت، اين
 يعني ديم،خوان " خانوادگي حقوق نظام در اساسي مسأله " آنرا ما آنچه نهضت، اين در

 معيار و منطق از جدا دارد معياري و منطق و است مستقلي نظام بالطبع نظام اين آيا اينكه
 معطوف خود به را اذهان آنچه. شد سپرده فراموشي  به نه؟ يا اجتماعي مؤسسات ساير

 به. بود مردان به بتنس زنان مورد در تساوي اصل و آزادي اصل  تعميم همان بود ساخته
  غير و فطري و طبيعي حقوق ". بحث موضوع تنها نيز زن حقوق مورد در: گردي عبارت
 در مرد با زن كه زد دور مطلب يك اين اطراف در سخنها همه. بس و بود " بشر سلب قابل

 قابل غير و فطري حقوق از بايد  پس است، عيار تمام انسان يك و است شريك انسانيت
 . باشد برخوردار او، با برابر و مرد، مانند بشر، سلب

. است شده كافي  نسبه بحث " طبيعي حقوق منابع " درباره كتاب اين فصول از برخي در
 يعني. است طبيعت خود فطري و طبيعي حقوق مبناي و اساس كه ايم كرده ثابت آنجا در
 آنها از ماهي و مرغ و گوسفند و اسب  كه است برخوردار خاصي حقوق از انسان اگر
 طبيعي حقوق در همه انسانها اگر و است، آفرينش و خلقت و طبيعت اش ريشه اند بهره بي

 شده صادر خلقت متن در كه است فرماني كنند زيست " آزاد " بايد همه و هستند مساوي
 فطري حقوق عنوان به آزادي و تساوي طرفدار دانشمندان ندارد، آن از غير دليلي است،
 و مرجع نيز خانوادگي نظام اساسي مسأله در طبعا .نداشتند  اين جز دليلي نيز انسانها
 . نيست  طبيعت جز مأخذي
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 ناميديم خانوادگي  حقوق نظام در اساسي مسأله آنرا ما كه اي مسأله چرا ببينيم بايد اكنون
 يك مرد و زن اختالف و تفاوت كه شد معلوم امروز علوم پرتو در آيا نشد؟ واقع توجه مورد

 آنها به كه حقوقي و آنها روحي و جسمي ساختمان  اساس در و تاس عضوي ساده تفاوت
 در جهت بدين و ندارد؟ تأثيري بگيرند عهده بر بايد كه  مسؤوليتهائي و گيرد مي تعلق

  .نشد؟ باز آن براي جداگانه حسابي امروز  اجتماعي هاي فلسفه
 تفاوتهاي رواني و  يزيست علمي پيشرفتهاي و اكتشافات پرتو در است، عكس بر قضيه اتفاقا
 تحقيقات به استناد با كتاب اين  فصول از برخي در ما و گشت مستدلتر و روشنتر جنس دو

 اينها همه با. ايم كرده بحث باره اين در روانشناسان و فيزيولوژيستها و شناسان زيست
 . است شگفتي مايه اين و شد سپرده فراموشي  به اساسي مسأله
 اين لذا. گرفت صورت عجوالنه خيلي نهضت اين كه اينست يدشا توجهي بي اين منشأ

 ديگري بيچارگيهاي و بدبختيها گرفت، زن از را بدبختيها سلسله يك اينكه عين در نهضت
 زن كه ديد خواهيم كتاب اين فصول در بعدا. آورد ارمغان به بشريت جامعه براي و او براي
 تنها و. است بوده محروم حقوق ترين افتاده پا پيش و ترين ساده از بيستم قرن اوايل تا غربي

   اين چون و افتادند مافات جبران فكر به زمين مغرب مردم كه بود بيستم قرن  اوايل در
 از را ها معجزه  همه بود " آزادي " و " تساوي " زمينه در ديگر نهضتهاي دنباله نهضت
 با بشرها رابطه به است مربوط  ديآزا و تساوي اينكه از غافل. خواستند كلمه دو اين معني

 انسان بماهو انسان حق آزادي و تساوي " طالب  قول به و بشرند، كه جهت آن از يكديگر
 از و است شده آفريده آزاد ديگر انسان هر مانند است انسان  كه جهت آن از زن " است

  است انساني مرد و خاص چگونگيهاي با است انساني زن ولي است، مند بهره  مساوي حقوق
  گونه دو با انسانند، گونه دو ولي " برابرند " انسانيت در مرد و زن ديگر، چگونگيهاي با

 و تاريخي يا و جغرافيائي عوامل از ناشي اختالف اين و. روانشناسي گونه دو و خصلتها
  نيست اجتماعي
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 و است داشته هدف گونگيها دو اين از  طبيعت. شده ريخته آفرينش متن در آن طرح بلكه 
 كه همانطور ما. آورد مي بار به نامطلوبي عوارض  فطرت و طبيعت ضد بر عملي گونه هر

 يك " درس، ايم، گرفته الهام طبيعت از را مرد و زن جمله آن از و انسانها برابري و آزادي
  ،خانوادگي اجتماع اينكه همچنين و را مرد و زن حقوق " گونگي دو " يا "  گونگي

 اقل ال مسأله اين. بگيريم الهام طبيعت از بايد نه يا است طبيعي نيمه اقل ال ماعاجت يك
 و تصادفي امر يك انسان  جمله آن از و حيوانات شدن جنسي دو آيا كه هست طرح قابل

 ساده سطحي تفاوت يك صرفا جنس دو تفاوت آيا و است؟ خلقت طرح جزء يا است اتفاقي
 جنسيت از شناسي انسان سلولهاي از سلول هر در كارل  آلكسيس قول به يا و است عضوي

 دارند، خود به مخصوص رسالتي مرد و زن از يك هر فطرت زبان و  منطق در آيا هست؟ او
 يك يا است جنسي دو تربيت و اخالق آيا جنسي؟ دو يا است جنسي يك حقوق آيا نه؟ يا

  ؟رسالتها و مسؤوليتها همچنين و طور؟ چه مجازاتها جنسي؟
. هست آزادي و تساوي از غير هم ديگري مسائل كه نشد توجه نكته اين به نهضت اين در

 حقوق تشابه و است مطلب  يك حقوق تساوي. كافي شرط نه اند الزم شرط آزادي و تساوي
 و است چيز يك معنوي و مادي ارزشهاي نظر از مرد و زن حقوق برابري ديگر، مطلب

 جاي به " تساوي " سهوا يا عمدا نهضت اين در. ديگر زچي همساني و همشكلي و ننديهما
  تحت " كيفيت " شد، شمرده يكي " همانندي " با " برابري " و  رفت كار به " تشابه "

 وي بودن " زن " فراموشي موجب زن بودن " انسان ". گرفت قرار " كميت " الشعاع
 . گرديد

 از ناشي فلسفي  غفلت يك حساب هب تنها توان نمي را توجهي بي اين كه اينست حقيقت
  و " آزادي " عنوان از  خواست مي كه بود كار در نيز ديگري عوامل. گذاشت شتابزدگي

 . كند استفاده زن " تساوي "
 كارخانه. نبود  دخالت بي جريان اين در داران سرمايه مطامع كه بود اين عوامل آن از يكي
 انهكارخ به خانه از را زن اينكه براي داران
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 آزادي زن، اقتصادي استقالل زن، حقوق كنند، كشي بهره او اقتصادي نيروي از و بكشند 
 ها خواسته  اين به توانستند كه بودند آنها و كردند عنوان را مرد با زن حقوق تساوي ، زن

 . بدهند قانوني رسميت
 ميزقيرآتح نظريات  برخي نقل از پس فلسفه، لذات كتاب از نهم فصل در دورانت ويل

 در اينكه به اشاره و يهود، مقدس  كتب برخي و شوپنهاور و نيچه و ارسطو از زن به نسبت
 تا :گويد مي نداد رخ تغييري هيچ عمال اما بود هم  زن آزادي از سخن آنكه با فرانسه انقالب
 را آن قانون روي از باشد ناگزير مرد كه بود حقي داراي سختي به زن "1900"سال حدود
: گويد مي كند، مي بحث بيستم قرن در زن وضع تغيير علل دربارة آنگاه. »بدارد رممحت

 :دهد مي ادامه چنين خود سخن به سپس. »است صنعتي انقالب عوارض از زن آزادي«
 

. دادند مي ترجيح قيمت سنگين سركش مردان بر را آنان كارفرمايان و بودند ارزانتري از كارگران زنان... 
 زنان كه خواست مي آنان از اعالنها اما گشت دشوار مردان بر نكرد پيدا كار انگلستان در پيش قرن يك
. بود 1882 قانون ما بزرگ مادران آزادي براي قدم نخستين... بفرستند ها خانه كار به را خود كودكان و
 را پولي اينكه آن و شدند مي برخوردار اي سابقه بي امتياز از كبير بريتانياي زنان قانون، اين موجب به
  )1.(دارند نگه خود براي كه داشتند حق آوردند مي دست به كه
 به را انگلستان زنان بتوانند تا كردند وضع عوام مجلس داران كارخانه را مسيحي عالي اخالقي قانون اين

 در كندي انج و بندگي از آنانرا ناپذيري مقاومت سودجوئي  امسال به تا سال آن از. بكشانند ها كارخانه
 گرفتار رهانيده، خانه

 :پاورقي
: نويسد مي 366 صفحه شايگان، علي دكتر تأليف ايران، مدني قانون شرح در -1
 و يونان در است، شناخته را آن ابتدا از شيعه فقه و دارد خود دارايي در زن كه استقاللي«

 و صغير مثل عنيي نداشته؛ وجود كشورها غالب حقوق در هم پيش چندي تا و ژرمن و روم
 زن شخصيت سابقاً كه انگلستان در. بوده ممنوع خود اموال در تصرف از و محجور مجنون،

 اسم به ميالدي 1882 در ديگري و 1870 در يكي: قانون دو بود، محو شوهر شخصيت در
.»نمود حجر رفع زن از شوهردار، زن مالكيت قانون
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 ).1( " ...است كرده كارخانه و مغازه در كندي جان 
 و انسانها، واقعي نياز حد از بيش ميزان به توليد افزون روز رشد و ماشينيسم، تكامل

 وسائل همه استخدام فوريت و ، نيرنگ و افسون هزاران با كننده مصرف بر تحميل ضرورت
 به انسانها تبديل براي شهواني و  هنري و ذوقي و احساسي و فكري و بصري و سمعي
 كشي بهره زن وجود از داري سرمايه كه كرد ايجاب ديگر بار مصرف، اراده بي عامل صورت
 در مرد با شريك و ساده كارگر يك صورت به زن كار قدرت و  بدني نيروي از نه اما كند،

   قدرت از و حيثيتش و شرافت گذاشتن گرو از و او زيبائي و جاذبه نيروي از  بلكه توليد،
 مصرف بر مصرف تحميل در و آنها مسخ و ها اراده و ها انديشه تسخير در او افسونگري

 . شد گذاشته مرد با تساويش و او آزادي حساب به اينها همه كه است بديهي و كننده
 مجالت و جرائد در مرتب را ماجراهايش. نماند غافل عامل اين استخدام از نيز سياست

 مرد مقاصد اجراي براي اي وسيله  زن و شد كشي بهره زن وجود از اينها همه در خوانيد، مي
 . تساوي و آزادي سرپوش زير در اما گرفت قرار

 زير از اينكه براي نكرد، غفلت گرانبها فرصت اين از هم بيستم قرن جوان كه است بديهي
 چنگ به و كند شكار را او رايگان و ارزان و كند خالي شانه زن به نسبت سنتي تعهدات بار

 تا ريخت، تمساح اشك او به نسبت ناروا تبعيضهاي و زن رگيبيچا بر بيشتر همه از آورد،
  حدود تا را خود ازدواج كند شركت بهتر !مقدس جهاد اين در  اينكه خاطر به كه آنجا
  !ماند .!" مجرد " هميشه براي احيانا و انداخت تأخير به سالگي چهل
 يك كه نستدراي سخن ولي گرفت، زن از بدبختيها سلسله يك ما قرن كه نيست شك

 .آورد ارمغان او براي ديگر بدبختيهاي سلسله
  :پاورقي
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  يا كند؟ انتخاب را يكي بايد جبرا و سختي دو اين از يكي به است محكوم  زن آيا چرا؟
  .را؟ جديد  بدبختيهاي هم و كند طرد را خود قديم بدبختيهاي هم كه ندارد مانعي هيچ

 كه بود جهت اين  معلول غالبا قديم بدبختيهاي ندارد، وجود جبري هيچ كه اينست حقيقت
 يا عمدا كه است آن از جديد  بدبختيهاي و بود شده سپرده فراموشي به زن بودن انسان
 غريزيش، تقاضاهاي مدارش، رسالتش، فطريش، و طبيعي موقع و زن بودن زن سهوا

 . است شده سپرده  يفراموش به اش، ويژه استعدادهاي
 گروهي ،رود مي سخن مرد و زن طبيعي و طريف اختالفات از كه هنگامي كه اينست عجب
 برخورداريها سلسله  يك موجب كه چيزي باالخره و مرد كمال و زن نقص عنوان به آنرا

 سلسله يك و مرد براي برخورداريها سلسله يك موجب كه چيزي باالخره و مرد براي
 دستگاه نيست، مطرح كمال و نقص اينكه از غافل كنند، مي تلقي است زن ايبر محروميتها

 و محروم را ديگري و برخوردار را يكي ناقص، را ديگري و كامل را يكي نخواسته آفرينش
 . بيافريند  مغبون

 طبيعت در كه حاال خوب، بسيار گويند مي !حكيمانه و منطقي تلقي اين از پس گروه، اين
 و شويم علت بر مزيد بايد هم ما آيا شده آفريده ناقص و ضعيف و شده زن بر ظلمي چنين
 عمل تر انساني بسپاريم فراموشي به را زن  طبيعي وضع اگر آيا بيفزائيم؟ ظلم بر ظلمي
 . ؟ايم نكرده
 پايمال موجب بيشتر زن فطري و طبيعي وضع به توجه عدم است، برعكس قضيه اتفاقا
 يكي، من و يكي تو بگويد و ببندد جبهه زن برابر در مرد اگر. گردد مي او حقوق شدن
 كارهاي در باشد، همشكل و متشابه بايد همه كيفرها پاداشها، ها، بهره مسؤوليتها، كارها،
 احترام توقع بگيري، مزد كارت نيروي فراخور به باشي، شريك  من با بايد سنگين و سخت

   هزينه در بگيري، عهده بر خودت را گيتزند هزينه تمام باشي، نداشته من از حمايت و
 اندازه همان به كني، دفاع خودت از را خودت خطرها مقابل در كني، شركت من با فرزندان

  كه است وقت اين در ...و كني خرج من براي بايد تو كنم مي خرج تو براي من كه
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 و است كمتر مرد از توليدش و كار نيروي  بالطبع زن زيرا. است معركه پس سخت زن، كاله
 وضع سختيهاي بارداري، ايام ناراحتي ماهانه، بيماري  عالوه به بيشتر، ثروتش استهالك

 و مرد حمايت به كه دهد مي قرار وضعي در را زن شيرخوار،  كودك حضانت و حمل
 كه جانداراني همه ندارد انسان به اختصاص. است نيازمند بيشتر حقوقي و كمتر تعهداتي

 حكم به نر  جنس جانداران، نوع اين همه در چنينند، كنند مي زندگي " زوج " صورت  به
 . خيزد برمي ماده جنس حمايت به غريزه

 انسان در آنها  تساوي به توجه با مرد، و زن از يك هر فطري و طبيعي وضع گرفتن نظر در
 شخصش هن كه دهد مي قرار  مناسبي بسيار وضع در را زن انسانها، مشترك حقوق و بودن

 . شخصيتش نه و شود كوبيده
 از يك هر طبيعي و فطري موقعيت سپردن فراموشي به كه بيابيم آگاهي اندكي اينكه براي
 ببينيم است بهتر شود، مي منتهي كجا به كردن تساوي و آزادي بر تكيه تنها و مرد، و زن

 چه و گويند مي چه اند رسيده راه پايان به و اند افتاده راه اين در ما از پيش آنانكه
  نويسند؟ مي
 شهرباني مهنامه از اي مقاله 53 / تيرماه 4 مورخه 34 سال از 79 شماره خواندنيها مجله در

 مقاله اين. است كرده نقل " امريكا جامعه در كارگر زنان از سرگذشتهائي " عنوان تحت
 . كورونت مجله از است اي ترجمه

 به چگونگي  كه كند مي نقل را خانمي دل درد اابتد. است خواندني و مفصل مقاله اين
 بيش هاي وزنه " مثال كه شد مي كارگر زنان از سابقا كه رعايتهائي مرد، و زن تساوي عنوان

 " نداشت وجود محدوديتي چنين مردان  براي كه حالي در نكنند، بلند را پوندي 25 از
 اهايو ايالت موتور جنرال كارخانه در كار شرائط حاال " :گويد مي او ندارد، وجود امروز ديگر

 يافته تغيير هستند كشيدن زجر حال در زن 2500 قريب كه جائي همان بهتر عبارت به يا
 يا قوي، بسيار بخار ماشين يك نگهداشتن حال در را خود همچنين مذكور خانم ...است
  را  آن هيكلي قوي مرد قبل لحظه چند كه پوندي 25 فلزي تنور يك كردن پاك
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 " گويد مي او. "  شدم مجروح و كوفته پا تا سر گويد مي خود با و. بيند مي گذاشته جاي بر
 قالبها به دارد وزن پوند 35 بر  بالغ كه را اينچي 50 تا 25 دسته يك بايد دقيقه هر در

 . " است آلود درد و متورم دستهايم هميشه كنم، آويزان
 كه كند مي بازگو را ديگري خانم رابهاياضط و تشويش و دلها درد سپس مقاله اين

 زن تعدادي است گرفته  تصميم ساالر دريا اخيرا و است دريائي نيروي ملوان يك شوهرش
 با را كشتي يك دريائي نيروي ميان اين در " :نويسد مي. بگمارد كار به مردان كشتي در را

 سفر اولين از پس يكشت اين وقتي اما. فرستاد  مأموريت به مرد ملوان 480 و زن 40
 قرار تأييد مورد ها ملوان همسران وحشت و ترس بازگشت بندر  به خود " مختلط " دريائي
 ، افتاده اتفاق كشتي در زيادي شقيع داستانهاي تنها نه كه شد معلوم زودي به زيرا. گرفت
 . " اند داشته جنسي آميزش نفر چند با نفر يك جاي به زنان اغلب بلكه
. است گرديده " بيوه " زنان گريبانگير آزادي، از بعد نگراني فلوريدا، ايالت در " :نويسد مي
 تا بيوه زنان براي كه را قانوني اخيرا " تستا توماس " نام به ايالت اين قضاه از يكي زيرا

 اظهار و است كرده اعالم قانوني غير بود گرفته نظر در مالياتي  بخشودگي دالر 500
 . " رود مي شمار به مردان عليه تبعيضي قانون اين  كه دارد مي

 استون خانم ،كند مي سوزش احساس دستهايش در يلدان مك خانم " :كند مي اضافه آنگاه
 فلوريدا ايالت بيوه زنان. است  گرديده اضطراب و تشويش دچار) بود ملوان شوهرش آنكه(

. چشيد خواهند را ديآزا طعم خود سهم به  يك هر هم سايرين و اند شده نقدي جريمه
 كسب كه چيزي اين از بيش خانمها آيا كه است آمده پيش سؤال اين ها خيلي براي
 و شده شروع بازي اين زيرا است، فايده بي بحث ديگر حاال. اند نداده دست از اند، كرده

 و بيست است قرار امسال اند، شده خود صندليهاي كردن پيدا  به موفق تازه تماشاچيان
 كليه آن موجب به و شود تصويب امريكا كشور اساسي قانون اصالحي  ماده هفتمين
 و ...گردد اعالم قانوني غير جنسيت از ناشي  برتريهاي
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 مبدأ را زنان آزادي كه هاروارد حقوق دانشكده استاد " رسكوباوند " اظهارات ترتيب بدين 
  ...پذيرفت خواهد تحقق خواند، مي امريكا كشور در زن قانوني مقام آور تأسف  نتايج

 جامعه مطالعه از بعد " اروين جي " نام به شمالي كاروليناي ايالت سناتورهاي از يكي ...
 تغيير بايد همه خانوادگي قوانين ...كند مي پيشنهاد الحقوق متساوي مردان و زنان امريكائي

  " ...باشند خانواده مخارج تأمين قانون  مسؤول نبايد مردان ديگر كند،
 هاي وزنه برداشتن  علت به زنان از يكي :گويد مي دانيل مك خانم " نويسد مي مجله اين

 دلمان برگرديم، سابق  وضع به خواهيم مي ما است شده داخلي خونريزي دچار سنگين
 زنان آزادي طرفداران براي. كارگر  يك مثل نه كنند رفتار زن مثل ما با مردان خواهد مي
 با مردان و زنان بگويند و بنشينند خود مجلل اتاقهاي در كه است هساد خيلي موضوع اين
  بيشتر كه ندارند خبر آنها. است نيافتاده ها كارخانه به گذارشان كنون تا زيرا برابرند، هم
 برابري اين من. بكنند جان و كنند كار ها كارخانه در من مثل بايد كشور اين مزدبگير زنان

 نظر از مردان. آيد برنمي  ام عهده از مردان مخصوص كارهاي مانجا زيرا خواهم، نمي را
 كارمان و باشيم داشته شغلي رقابت آنها با ما كه باشد قرار اگر و قويترند ما از جسمي
. شوم بركنار كار از كه دهم مي ترجيح خودم سهم به  من شود سنجيده آنها كار به نسبت

   است مزايائي آن از بيش مراتب به اند داده دست از اهايو ايالت كارگر  زنان كه را امتيازاتي
 ايم، داده دست از را  بودن زن شخصيت ما. اند كرده كسب كارگران حمايت قانون توسط كه
 امكان البته است، شده عايدمان چيزي  چه ايم شده آزاد كه وقتي آن از بفهمم توانم نمي من
 . " نيستيم آنها جزء ما مسلما ولي اشدب شده بهتر  وضعشان زنان از معدودي عده دارد
 كه ناراحتيهائي از  بانوان اين كه است پيدا مقاله محتواي از مقاله آن از اي خالصه بود اين
 اين دشمن كه اند آمده ستوه به  چنان آن است شده تحميل آنها بر برابري و آزادي نام به
 دو در اند ستاره دو مرد و زن. ندارند گناهي  كلمه دو اين اينكه از غافل. اند شده كلمه دو

 مدار
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 ان لها ينبغي الشمس ال «. نمايد حركت خود فلك و خود مدار در بايد كدام هر مختلف، 
 هر سعادت اصلي شرط). 1(»يسبحون فلك في كل و النهار سابق الليل ال و القمر  تدرك
 خويش مدار در يك هر جنس دو كه اينست بشري، جامعه حقيقت، در و مرد و زن از يك
 و مدار از كدام هيچ كه بخشد مي سود آنگاه برابري و آزادي. دهند ادامه خود حركت به

 قيام است آفريده ناراحتي جامعه  آن در آنچه. نگردند خارج خويش فطري و طبيعي مسير
 . ديگر چيز نه است طبيعت و فطرت فرمان ضد بر

 كه است مسائلي از " اجتماع و خانه در نز حقوقي نظام " مسأله هستيم مدعي ما اينكه
 كه اينست معني به نشود بسنده  گذشته ارزيابيهاي به و گيرد قرار ارزيابي مورد بايد مجددا

 در چه شيرين، و تلخ تجربيات مجموع از ثانيا دهيم، قرار خود راهنماي را طبيعت اوال
 نهضت كه است وقت اين در هاتن و نمائيم برداري بهره حداكثر حاضر، قرن در چه و گذشته
 . يابد مي تحقق واقعي معني  به زن حقوق

 
 اين الاقل مخالفان،. است زن حقوق كننده احيا دشمن، و دوست اتفاق به كريم، قرآن
 او انساني حقوق و زن سود به بلندي  گامهاي نزولش عصر در قرآن كه دارند اعتراف اندازه

 و انسانيت در مرد شريك و " انسان " عنوان به زن  ياحيا نام به هرگز قرآن ولي. برداشت
  ديگر، عبارت به. نسپرد فراموشي به را مرد بودن مرد و زن بودن  زن انساني، حقوق
 فرمانهاي  ميان كامل هماهنگي اينرو از. هست طبيعت در كه ديد همانگونه را زن قرآن
 كتاب دو اين. است طبيعت در زن همان قرآن در زن. است برقرار طبيعت فرمانهاي و قرآن
 اگر مقاالت سلسله اين در. منطبقند يكديگر با تدويني ديگري و تكويني يكي الهي بزرگ
 . است هماهنگي و انطباق اين توضيح. باشد  گرفته صورت اي تازه و مفيد كار

 :يپاورق
.40/ سي
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 خاصي، مناسبت  به كه است مقاالتي مجموع گذرد مي محترم خواننده نظر از اكنون آنچه
 نشر " اسالمي حقوق در زن " عنوان تحت روز زن مجله در 46 - 45 سالهاي در بنده اين
 در اوقات آن در و دانند نمي را كار سابقه  كه افرادي براي. كرد جلب فراواني توجه و داد

 قطعا است يافته نشر بار اولين مجله آن در مقاالت اين كه شنوند مي اكنون و نبودند جريان
  انتخاب مقاالت سلسله اين براي را مجله آن بنده اين چگونه كه بود خواهد  شگفتي موجب
 مجله آن  چگونه و كردم؟ انتخاب مقاالت سلسله اين براي را مجله آن چگونه و كردم؟
 شأن " دانم مي الزم اينرو از. كند چاپ را مقاالت اين تصرفي و دخل هيچ بدون شد حاضر
  :نمايم بيان را االتمق اين " نزول
 خصوصا مجالت،  سطح در خانوادگي، حقوق مورد در مدني قوانين تعويض تب 45 سال در

 ضد بر شد مي كه پيشنهادهائي از بسياري اينكه به نظر و. گرفت باال سخت زنانه، مجالت
 اين در. آورد وجود به ايران مسلمانان ميان در ناراحتيهائي طبعا بود، قرآن مسلم نصوص
 و كرد مي خاك و گرد همه از بيش عنه، اهللا عفي زنجاني، مهدوي  ابراهيم فقيد قاضي ميان،

  در و كرد تنظيم منظور همين به ماده چهل در اي اليحه مشاراليه. داد مي خرج  به حرارت
 آن اصطالح  به و دار جدول صفحاتي چاپ با نيز مزبور مجله. نمود چاپ الذكر فوق مجله
 ضمنا مشاراليه. خواست نظر  پيشنهادي ماده چهل درباره خود خوانندگان از ،" كوپن " روز

 ماده چهل از مستدل طور به الذكر،  فوق مجله در مقاالت سلسله يك طي داد وعده
 . نمايد دفاع خود پيشنهادي

 و كردند تلفن بنده اين به تهران روحاني مشهور و محترم مقامات از يكي ايام اين مقارن
 و داشتم مالقاتي اطالعات مؤسسه و كيهان مؤسسه  مديران با مجلسي در داشتند اظهار
. دادم تذكراتي شود مي درج مؤسسه دو اين زنانه مجالت در كه مطالب برخي درباره

 همان در كه دهيم مي قول ما بدهيد، داريد مطالبي شما اگر داشتند اظهار مشاراليهما
 . شود چاپ عينا  مجالت
 وقت اگر كه كردند پيشنهاد من به جريان، اين نقل از پس له معظم
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. بدهم  شماره هر در الزم تذكرات برخي و بخوانم را مجالت اين دهد، مي اجازه فرصت و 
 نيستم، حاضر بنويسم  اي گفته بر اي حاشيه شماره هر در كه صورت اين به من گفتم بنده
 ماده چهل از دفاع در ديگر مقاالت  سلسله يك است قرار مهدوي آقاي اينكه به نظر ولي

 همان درباره مقاالتي سلسله طي حاضرم من بنويسد، روز زن مجله در خود پيشنهادي
 افكار معرض در منطق دو هر تا. كنم بحث مقابل  صفحه در مجله همان در ماده چهل

. گيرندب تماس متصديان با ديگر بار تا خواستند فرصت من از له  معظم. گيرد قرار عمومي
   اين از پس. داشتند اعالم شكل اين با را مجله آن موافقت و كردند تلفن من  به مجددا
 تا مدني قوانين از دفاع براي را خود آمادگي و نوشت مجله آن به اي نامه بنده اين جريان

 و اينجانب مقاالت كه نمود  درخواست و كرد اعالم است منطبق اسالم فقه با كه حد آن
. شود چاپ مجله آن در يكديگر برابر در و يكديگر دوش به دوش مهدوي آقاي مقاالت
 عالمت به مرا نامه عين است موافق من پيشنهاد با مجله آن اگر كه كرد يادآوري ضمنا

 آن 7 / 8 / 45 مورخه 87 شماره در نامه عين و كرد موافقت  مجله. كند چاپ موافقت
 . گرديد درج 88 شماره در مقاله اولين و شد چاپ مجله
 موضوعات  اين در فقيد مهدوي از كتابي زن، حقوق درباره خود مطالعات ضمن قبال من

 حقوق كه بود سالها عالوه، به. بودم آشنا او امثال و او منطق به كه بود مدتها و بودم خوانده
 و كرده تهيه زمينه اين در زيادي يادداشتهاي و بود من شديد عالقه مورد اسالم در زن

 . گرفت قرار آنها روي در رو نيز مقاالت اين و شد چاپ فقيد  مهدوي مقاالت. بودم آماده
 اين درج. بود كرده شروع را خود بحث مشاراليه كه كردم شروع موضوعي از من طبعا

 نكشيد طول بيشتر  هفته شش ولي داد، قرار سختي مشكل در را مشاراليه مقاالت سلسله
 اين هفته شش آن در. شد راحت  پاسخگوئي از هميشه براي و شتگذ در قلبي سكته با كه

 كه كردند تقاضا مجله از هم و من، از هم مندان، عالقه. كرد باز را خود جاي مقاالت سلسله
  مستقال  مقاالت سلسله اين



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 ٢۶

 اين " نزول شأن " بود اين. يافت ادامه مقاله 33 تا و شد موافقت تقاضاها اين با يابد، ادامه
 . قاالتم

 زيادي مطالب و يافت نگارش بود نظر در آنچه از قسمتي فقط مقاله 33 اين در چه اگر
 خودداري آنها نگارش و تنظيم از ديگر مشاغل و خستگي علت به بنده اين ولي ماند، باقي
 به را آنها چاپ تجديد تقاضاي مكرر كنون تا  وقت آن از مقاالت اين به مندان عالقه. كردم

 از كامل دوره يك و تكميل را آنها اينكه انتظار به بنده اين و اند كرده مستقل ابيكت صورت
 اخيرا كردم، مي خودداري چاپ تجديد از كنم، چاپ جا يك " اسالم در زن  حقوق نظام "

 است موجود آنچه به نيست جا به چندان خودم از انتظار اين كه كردم احساس چون
 . شد قناعت
  موقت ازدواج خواستگاري، :از است عبارت شد طرح مقاالت سلسله اين در كه مسائلي

 حقوق و حيثيت قرآن، در زن  مقام زندگي، تجدد و اسالم اجتماعي، استقالل و زن ،)متعه(
 طالق، ارث، نفقه، و مهر مرد، و زن هاي تفاوت خانوادگي، حقوق طبيعي مباني انساني،
 . زوجات تعدد

 در مرد حكومت  حق: از است عبارت است آماده اشتهايشدياد و ماند باقي كه مسائلي
 در زن سياست، و زن افتاء، و اجتهاد و زن آن، فلسفه و عده كودك، حضانت حق خانواده،
 :جنسي اخالق زن، پوشش زن، تربيت و اخالق جزائي، مقررات در زن قضائي، مقررات
 خداوند اگر. ديگر مسائل عده يك و خارج كار و زن مادري، مقام غيره، و حيا عفاف، غيرت،
 منتشر و چاپ دوم جلد  صورت به و تدوين و جمع بعدا نيز قسمت اين فرمود عنايت توفيق
 . شد خواهد

 . نمايد مي مسألت هدايت و توفيق خداوند از
 

  شمسي 53 / ماه شهريور 28 - قلهك
  قمري 94 / المبارك رمضان دوم مطابق
  مطهري مرتضي
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 پيشگفتار 
 

 .  جهاني روابط خانوادگيمشكل

 مستقل باشيم يا از غرب تقليد آنيم؟ 

 . جبر تاريخ

 . ما و قانون اساسي

 . عواطف مذهبي جامعه ايراني
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  پيشگفتار
 

 آن گانه چهل  پيشنهادهاي درباره بحث به راجع مرا درخواست روز زن مجله كه خوشوقتم
 در و پذيرفت، خانوادگي، امور  به ربوطم مسائل در ايران مدني قانون مواد تغيير براي مجله
 اعالم اينجانب نامه نشر ضمن مقاالت سلسله  اين درج براي را خود آمادگي پيش شماره
 . كرد
 با را اسالم  اجتماعي فلسفه از اي گوشه اينوسيله به كه ميشمارم مغتنم را فرصت اين من

 خانوادگي بروابط مربوط مسائل  بارهدر را آنها ذهن بتوانم اميدوارم ميگذارم ميان در جوانان
 . كنم روشن اسالم نظر از

 كامل آنرا و  كنم دفاع مدني قانون از نميخواهم من شدم متذكر خودم نامه در همانطوريكه
. كنم معرفي اجتماعي  صحيح موازين و اسالمي قوانين با منطبق صد در صد و جامع و

 ميان در كه را روشي نميخواهم  هم و. باشم داشته آن به ايرادهائي هم من خود شايد
 بي بوضوح هم من برعكس،. بدانم عدالت با منطبق و صحيح بوده معمول ما مردم اكثريت
 اصالحات بايد معتقدم و ميكنم مشاهده خانوادگي روابط در هائي نابساماني و نظميها
 . آيد بعمل زمينه اين در اساسي

 كتاب و ايران  مدني و اساسي قوانين بر انتقاد بكتا نويسندگان نظير كساني خالف بر اما
  را آنها و كنم نمي تبرئه صد در صد را ايراني مردان ازدواج، ميثاق يا مقدس پيمان
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 قانون گناه و نمياندازم مدني قانون  بگردن را گناهان تمام و نمايم نمي معرفي تقصير بي
 مدني قانون مواد تغيير را صالحا راه يگانه و نميدانم اسالم فقه از تبعيت را مدني

 با آنها روابط و زوجين حقوق به مربوط كه را اسالمي  قوانين از عده آن من. نميشناسم
 براي پيشنهاد و شده گذاشته انگشت آنها روي و است خارج افراد يا فرزندان يا يكديگر
   كه ميكنم ثابت و ميكنم مطرح مقاالت سلسله اين در يك يك است شده داده آنها تغيير
 شرافت و  حيثيت و است همراه اجتماعي و طبيعي و رواني دقيق مالحظات با قوانين اين

 بهترين اجرا حسن و  عمل صورت در و است شده ملحوظ آنها در متساويا مرد و زن انساني
 . است خانوادگي روابط حسن ضامن

 آنها با را نكته چند نظر دمور مسائل در ورود از پيش ميخواهم اجازه محترم خوانندگان از
 . بگذارم ميان در
 

  خانوادگي روابط جهاني مشكل
 
 كردن پر با  بتوان كه است ساده و سهل آنچنان نه ما عصر در خانوادگي روابط مشكل - 1

 و ديديم كه سمينارهائي  نوع از سمينارهائي تشكيل يا دختران و پسران طرف از كوپن
 و ماست مملكت و كشور مخصوص  نه و كرد حل آنرا تاس فكري سطح چه در كه شنيديم

 . هستند آن واقعي  حل مدعي يا و اند كرده حل آنرا ديگران نه
  :ميگويد تمدن تاريخ معروف نويسنده و فيلسوف " دورانت ويل "
 
 حادثه بزرگترين كه بدانيم بخواهيم و هستيم مسيحي 2000 سال در كنيم فرض اگر "

 انقالب يا و جنگ حادثه، اين كه شد،  خواهيم متوجه است، بوده هچ بيستم قرن اول ربع
 تكان تغيير چنين تاريخ است، بوده زنان وضع دگرگوني همانا بلكه است، نبوده روسيه
 ما اجتماعي نظم پايه كه مقدس خانه و است ديده كمتر كوتاهي اين  به مدتي در اي دهنده
 اي پيچيده  اخالقي قانون بود، انسان وضع اپايدارين و شهوتراني مانع كه زناشوئي شيوه بود،
 پرآشوبي انتقال اين در آشكارا  همه بود رسانده معاشرت آداب و تمدن به توحش از را ما كه
 . " اند گشته گرفتار است گرفته فرا را ما تفكر و زندگي اشكال و رسوم همه كه

 بهم از غربي متفكران هنال ميبريم بسر بيستم قرن سوم ربع در ما كه نيز اكنون
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 قبول از جوانان  كردن خالي شانه از ازدواج، پايه شدن سست و خانوادگي نظم خوردن 
 مادر عالقه باالخص و مادر و پدر  عالقه كاهش از مادري، شدن منفور از ازدواج، مسئوليت

 ،عشق بجاي سطحي هوسهاي شدن جانشين و امروز  دنياي زن ابتذال از بفرزندان، نسبت
 شدن الوجود نادر از نامشروع، فرزندان آور سرسام زيادي از ، طالق التزايد دائم افزايش از

 . رسد مي بگوش پيش از بيش زوجين، ميان صميميت و وحدت
 

  كنيم؟ تقليد غرب از يا باشيم مستقل
 خانوادگي، بروابط مربوط مسائل پندارند مي خبران بي از گروهي كه است تأسف موجب
 در كه سالهاست برق و كشي لوله اتوبوسراني، تاكسيراني، راهنمائي، به مربوط ائلمس نظير
 بايد و ايم نداشته لياقت و عرضه كه هستيم ما اين و شده حل احسن بنحو اروپائيان ميان
 . كنيم پيروي و تقليد آنها از زودتر چه هر

 شان فرزانگان فرياد و تارترگرف و تر بيچاره مسائل اين در ما از آنها است، محض پندار اين،
 ما از خيلي مسائل ساير در بگذريم  كه زن تحصيل و بدرس مربوط مسائل از. است بلندتر

 . ميباشند برخوردار كمتري خانوادگي سعادت از و گرفتارترند
 

  تاريخ جبر
 فساد يافتن  راه و خانوادگي نظم سستي كه ميكنند تصور دارند، ديگري تصور ديگر بعضي

 و علم پيشرفت و صنعتي  زندگي قهري نتيجه زن آزادي و است زن آزادي معلول آن، در
 و دهيم تن نظمي بي و فساد اين به اينكه از نيست اي چاره و است تاريخ جبر است، تمدن

 . بپوشيم چشم هميشه براي بود  قديم در كه خانوادگي سعادت آن از
 صنعتي زندگي  كه دارم قبول. ايم كرده فكر ناشيانه و سطحي بسيار كنيم فكر اينچنين اگر

 هم از عمده عامل ولي. ميگذارد و گذاشته اثر خانوادگي روابط روي بر ناخواه خواه
 :است ديگر چيز دو اروپا در خانوادگي نظم گسيختگي

 درباره آنها ميان در قرن اين از قبل كه اي جاهالنه و ظالمانه قوانين و عادات و رسوم يكي
 قرن در بار اولين براي زن كه آنجا تا است بوده حاكم و جاري زن
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 . شد مالكيت حق داراي اروپا، در بيستم قرن اوايل و نوزدهم
 كه رفتند راهي  همان از افتادند زنان احوال و اوضاع اصالح فكر به كسانيكه اينكه ديگر
 مظاهر از يكي گانه چهل  پيشنهادي مواد و ميروند ما امروز روشنفكري مدعيان از بعضي

 . كردند كور را چشمش كنند اصالح را بيچاره زن ابروي خواستند است، آن
 قديم  قوانين آن باشد، نظمي بي و آشفتگي اين مسئول صنعتي زندگي آنكه از بيش

 مسلمان مردم ما براي لهذا. است مسئول متجددانشان جديد اصالحات و اروپا متقدمان
 و برويم اند رفته آنها كه  راهي هر از كه نيست ناپذيري اجتناب ضرورت هيچ زمين مشرق

. بنگريم هوشيارانه غربي، بزندگي بايد ما. رويم فرو اند رفته فرو آنها كه منجالبي هر در
 و تحسين قابل اجتماعي مقررات اي پاره و تكنيك و صنايع و علوم اقتباس و استفاده ضمن
   بدبختي هزاران آنها خود براي كه قوانيني و اداتع و رسوم تقليد و اخذ از بايد آنها تقليد
 قوانين با آن  تطبيق و خانوادگي روابط و ايران مدني قوانين تغيير كه است آورده بوجود
 . نمائيم پرهيز آنهاست از يكي اروپائي

 
  اساسي قانون و ما
 و طبيعي ي،روان  مقتضيات مخالف و برانداز خانمان پيشنهادها اين اينكه از صرفنظر - 2

 چه اساسي قانون با انطباق نظر از شد، خواهد داده توضيح بعدا چنانكه است، اجتماعي
 قوانين مخالف كه قانوني هر ميكند  تصريح اساسي قانون طرفي از است؟ شده فكري

 مواد بيشتر ديگر طرف از. نيست مجلسين در طرح قابل و ندارد " قانونيت " باشد اسالمي
 ما زدگان غرب كه ها زميني مغرب خود آيا. است اسالم قانون صريح مخالف پيشنهادها اين

  اينطور را كشورشان اساسي قانون ميكنند پيروي آنها از كوركورانه اينچنين
  ؟ميدهند قرار بازيچه

 قانون. است  مقدس كشور آن افراد براي كشوري هر اساسي قانون خود مذهب، از صرفنظر
 كوپن چاپ و كذائي سمينارهاي با آيا. است ايران ملت قاطبه حتراما مورد نيز ايران اساسي

  گذاشت؟ پا زير را اساسي  قانون ميتوان نمايندگان قعود و قيام و
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  ايراني جامعه مذهبي عواطف
 چيز هر. ميپوشيم  چشم اساسي قانون با آنها صريح مخالفت از و پيشنهادها معايب از - 3
 روحيه بر كه اي عاطفه نيرومندترين  هم االن كه نيست انكار لقاب اين كنيم انكار اگر را

 كه معدودي بسيار عده از بگذريم. است اسالمي  مذهبي عاطفه ميكند حكومت ايران ملت
 اكثريت ميكنند، طرفداري  مرج و هرج و باري و بند بي هر از و اند زده را چيز همه قيد

 . ميباشند  مذهبي مقررات پابند مردم اين باتفاق قريب
 ميان نتوانست ميشد، اي عده طرف از هائيكه بيني پيش خالف بر خواندگي درس و تحصيل

 و است كم صحيح مذهبي تبليغات  اينكه با عكس بر. بيندازد جدائي اسالم و ملت اين
 روز بنحو تحصيلكردگان و خواندگان درس است، زياد مذهب ضد استعماري تبليغات بعالوه
 . اند كرده پيدا  گرايش الماس بسوي افزوني
 سازگار چگونه دارد وجود ناخواه خواه كه رواني زمينه اين با قوانين اين ميپرسم اكنون

 چگونه باشد نداشته  اسالم شرع صريح حكم با مطابقه عرف قانون وقتي يعني ميشود؟
 ميشود؟ گرفته اي نتيجه

 شوهر رضاي رغم علي و كرد وعرج بمحكمه عصبانيتها و اختالفها اثر در زني كنيد فرض 
 در جديد شوهر و زن اين. درآمد ديگري مرد ازدواج بعقد  سپس و شد صادر طالقش حكم
 خود، مذهبي وجدان عمق در ميدانند،  شوهري و زن عرف، قانون بحكم را خود اينكه عين
 نظر از را خود و زنازاده را خود فرزندان و نامشروع را خود آميزش و بيگانه و اجنبي را خود

 . ميدانند  اعدام مستحق مذهبي
 آمد، خواهد پيش آنها براي رواني نظر از اي كننده ناراحت وضع چه كنيد فكر اينحال در

. كرد خواهند نگاه آنها فرزندان و آنها به چشمي چه با آنها مذهبي خويشاوندان و دوستان
 يا متأسفانه بدهيم، تغيير را ممرد مذهبي وجدان قانون، وضع و تغيير با توانيم نمي كه ما

 . نيست فارغ مذهبي عاطفه از مردم، اين باتفاق قريب  اكثريت وجدان خوشبختانه
 چنين ما بگوئيد و كنيد مشاوره و بياوريد خارج از رواني و حقوق متخصص اگر شما

 در اآي ببينيد. اين و اينست ما مردم اكثريت رواني زمينه اما كنيم وضع ميخواهيم قوانيني
 و روحي  هاي ناراحتي هزاران اينكار گفت نخواهد آيا داد؟ خواهد موافق نظر اي زمينه همچو

 . ميكند توليد اجتماعي
 بار هب  كه سوئي آثار ميزان لحاظ از جزائي قوانين با قوانين اينگونه مقايسه
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 ناحيه از هك اي ضربه است، آسمان تا زمين از آنها ميان تفاوت. است غلط بسيار آورد مي 
 جري را منحرف افراد فقط و است  اجتماع متوجه ميشود وارد جزائي قوانين تعطيل و تغيير
 مربوط افراد فردي و خصوصي بزندگي اوالد، و زوجين بروابط مربوط قوانين اما. ميكند
 اثر در يا قوانين اينگونه. است جنگ در فرد هر شخصي  مذهبي عاطفه با مستقيما و است
 اينگونه هائيكه ناراحتي ناخواه خواه و ميماند بالعمل و اثر بي وجدان  غلبه و هبمذ نفوذ

 كشمكش از پس يا و گردد لغو رسما قوانين اين كه شد خواهد موجب ميكند ايجاد  قوانين
 . ميكند تضعيف را مذهبي نيروي جانكاهي رواني
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 بخش اول خواستگاري و نامزدي 
 
 

 انت به زن است؟ آيا خواستگاري مرد از زن اه

 . غريزه مرد، طلب و نياز است و غريزه زن جلوه و ناز

 . مرد خريدار وصال زن است نه رقبه او
 براي حفظ احترام و حيثيت زن به آار  رسم خواستگاري مرد از زن يك تدبير بسيار عاقالنه و ظريفانه است آه

 . رفته است

 اشتباه نويسنده چهل ماده در قانون مدني 
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 نامزدي و ستگاريخوا
 اين در كه كنم مي آغاز نقطه همان از پيشنهادي مادة چهل دربارة را خود سخن من

 خواستگاري از اول »مدني قانون« ترتيب به پيشنهادها اين در. است شده آغاز ها پيشنهاد
 .است آمده ميان به بحث نامزدي و

 قوانين است آمده مدني قانون در كه نامزدي و خواستگاري به مربوط قوانين اينكه به نظر
 نرسيده اينها اغلب در اسالم خود از صريحي دستور و نص يعني نيست اسالمي مستقيم

 اسالمي كلي قواعد از كه است استنباطي طبق گفته زمينه اين در آنچه مدني قانون و است
 ياتجزئ در بحث وارد و دانيم نمي مدني قانون از دفاع به مكلف را خود ما است، كرده

 شده عظيمي اشتباهات مرتكب كننده پيشنهاد اينكه با. نميشويم كننده پيشنهاد نظريات
 در مطلب دو از اما. است بوده عاجز ساده ماده چند آن صحيح مفهوم درك از  حتي و است
 . كنيم صرفنظر نميتوانيم اينجا

 
  است؟ زن به اهانت زن از مرد خواستگاري آيا
  :يدميگو كننده پيشنهاد - 1
 
  هم) نامزدي و بخواستگاري مربوط( كذائي ماده چند اين در حتي ما گذار قانون "



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 ٣٨

 در فرع، زن و است اصل مرد كه است نكرده فراموش را انساني غير و ارتجاعي نكته اين
 زير بنحو است قطال و نكاح كتاب در قانون  ماده اولين كه را 1034 ماده مزبور فكر تعقيب
 : تاس نموده تنظيم

 ) .نمود خواستگاري ميتوان باشد نكاح موانع از خالي زنيكه هر از - 1034 ماده (
 نشده بيان  الزامي و حكم هيچگونه اينكه با مزبور ماده بموجب ميشود مالحظه بطوريكه

 خريدار و مشتري بعنوان او و شده مطرح مرد براي " گرفتن زن " بمعني ازدواج است،
 قوانين در تعبيرات قبيل اين. است  شده وانمود كاال نوعي زن مقابل در و گرديده تلقي

 قانون در مزبور تعبيرات مخصوصا و ميكند ايجاد ناگوار و بد بسيار رواني اثر اجتماعي
 وضع بزن و مالكيت و آقائي ژست بمرد و ميگذارد اثر مرد و زن رابطه روي بر ازدواج

 . " بخشد مي  بندگي و مملوكي
 خواستگاري  عنوان تحت كننده پيشنهاد خود كه موادي !رواني دقيق حظهمال اين بدنبال

 نگيرد بخود " گرفتن  زن " حالت و يكطرفه جنبه خواستگاري اينكه براي كند مي ذكر
 " گرفتن زن " تنها ازدواج در تا ، مردان وظيفه هم و دانسته زنان وظيفه هم را خواستگاري

 مرد نه و كند صدق گرفتن زن نه الاقل يا كند،  صدق هم " گرفتن مرد " نكند، صدق
 زنان بخواستگاري كه كنيم موظف را مردان هميشه اگر يا ، گرفتن زن بگوئيم اگر. گرفتن
 !ايم آورده در خريدني كاالي بصورت آنرا و آورده پائين را زن  حيثيت بروند

 
  ناز و جلوه زن غريزه و است نياز و طلب مرد غريزه
 نفقه و مهر الغاء پيشنهاد سبب اشتباه همين. است همين بزرگ اشتباهات زا يكي اتفاقا
 . كرد خواهيم بحث  نفقه و مهر درباره مشروحا خود جاي در ما و است شده
 تقاضاي آنها از و اند ميرفته زنان نزد خواستگاري عنوان به مردان االيام، قديم از اينكه

 مرد طبيعت،. است بوده زن  احترام و حيثيت حفظ عوامل بزرگترين از اند ميكرده همسري
. بودن معشوق و بودن مطلوب مظهر را زن و است آفريده تقاضا و عشق و طلب مظهر را

 پروانه را مرد و شمع را زن ، بلبل را مرد و گل، را زن طبيعت
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 مرد غريزه در كه است خلقت شاهكارهاي و  حيكمانه تدابير از يكي اين. است داده قرار 
 مقابل در زنرا جسماني ضعف. است داده قرار جلوه و ناز زن غريزه در و طلب و يازن

 . است كرده جبران اينوسيله با مرد، جسماني نيرومندي
 از كه است  تحمل قابل مرد براي. بدود مرد بدنبال كه است زن احترام و حيثيت خالف
 رد جواب و كند خواستگاري  ديگري زن از آنگاه و بشنود رد جواب و كند خواستگاري زني

 ميخواهد كه زن براي اما كند، اعالم او با بهمسري را خود رضايت زني باالخره تا بشنود
 او وجود سراسر بر تا آورد در سر مرد قلب از و باشد پرستش مورد و معشوق و محبوب
 و كند دعوت خود بهمسري را مردي كه نيست غريزه موافق و تحمل قابل كند، حكومت

 . برود ديگري مرد سراغ و بشنود رد جواب حياناا
 غريزه زن ظريفانه  خودداري و حيا :امريكائي معروف فيلسوف " جيمز ويليام " بعقيده
 كه است باين احترامشان و  عزت كه دريافتند تاريخ طول در حوا دختران بلكه نيست،
 اين زنان نگهدارند، دور را خود مرد دسترس از و نكنند مبتذل را خود نروند، مردان بدنبال
 ندارد، بشر بجنس اختصاص. ندادند ياد خود بدختران و دريافتند  تاريخ طول در را درسها

 را خود كه است شده داده نر جنس به مأموريت  اين همواره همينطورند، نيز ديگر حيوانات
 است اين دهش داده ماده بجنس كه مأموريتي. بدهد نشان ماده  بجنس نيازمند و دلباخته

 چه هر را خشن جنس دل ظريفانه، استغناء و خودداري با و لطف و بزيبائي پرداختن با كه
 در خودش اختيار و اراده به و خودش قلب حساس مجراي از را او و كند شكار بيشتر
 . بگمارد خود خدمت

 
  او رقبه نه است زن وصال خريدار مرد

 نشان زن خريدار را مرد كه است گرفته ودبخ لحني مدني قانون چرا گويند مي عجبا،
 هر مگر ثانيا است،  آفرينش بقانون مربوط نيست، مدني بقانون مربوط اين اوال. ميدهد

 متعلم. است علم خريدار دانشجو و طلبه. است اشياء مملوكيت و مالكيت نوع از خريداري
 و بگذاريم مالكيت را اينها نام بايد آيا. است هنرمند خريدار هنرجو. است معلم خريدار
 نه است زن وصال خريدار مرد آوريم؟ بشمار هنرمند و هنر و عالم و  علم حيثيت منافي
 زن بجنس  اهانت حافظ، ما سخن شيرين شاعر شعر اين از شما واقعا آيا. او رقبه خريدار

  :ميگويد كه ميفهميد
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  حسن كان و است لعل لب معدن شيراز
  مشوشم آنروز از مفلس جوهري من

 جهت شش ز خوبان و كرشمه پر شهريست
  ششم هر " خريدار " ورنه نيست چيزيم 

 آيا. كند جلب بخود را آنها التفات و كند خوبان نثار ندارد چيزي كه ميخورد افسوس حافظ
 حساس و زنده دلهاي در زن مقام و احترام عاليترين مظهر يا است زن بمقام اهانت اين

 و ميكند خشوع و خضوع زن جمال و زيبائي  پيشگاه در مردانگي و مردي همه با كه است
 ؟ميكند  معرفي خود از نياز بي را او و او بعشق نيازمند را خود

 به است بوده  وضعي هر و مقامي هر در را مرد توانسته كه است بوده اين زن هنر منتهاي
 . بكشاند خود آستان
 دار لكه را زن حيثيت و شرف و امتياز بزرگترين چگونه زن حقوق از دفاع بنام ببينيد اكنون

  ميكنند؟
 چشم كنند اصالح ميخواهند را بيچاره زن ابروي اينكه نام به آقايان اين گفتيم كه اينست

 . ميكنند كور را وي
 

  عاقالنه و ظريفانه تدبير يك خواستگاري رسم
  است زن احترام و حيثيت حفظ براي

 و مطلوبيت مظهر زن و خواستاري، و طلب و نياز مظهر مرد خلقت، قانون در اينكه گفتيم،
 ضعف كننده جبران و زن احترام و حيثيت ضامن بهترين است، شده آفريده پاسخگوئي
 توازن و تعادل حفظ عامل بهترين هم و است مرد جسماني نيرومندي مقابل در او جسماني
 تكليف نوعي و شده داده زن به كه است طبيعي امتياز نوعي اين،. آنهاست مشترك زندگي
 . است شده گذاشته مرد بدوش  كه است طبيعي
 را امتياز اين بايد ميبرد بكار كه قانوني تدابير ديگر بعبارت و ميكند، وضع بشر كه قوانيني

 از مرد و زن بودن يكسان بر مبني قوانين. كند حفظ مرد براي را تكليف اين و زن براي
 را تعادل و اوست، احترام و حيثيت و منافع و زن زيان بر يخواستار ادب و وظيفه لحاظ
 . ميزند بهم دو هر بزيان واقع در و مرد، بنفع بظاهر

 هب  زن دادن شركت بر مبني پيشنهاد چهل نويسنده طرف از كه موادي اينرو از
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 . است بشري  جامعه زيان بر و ندارد ارزشي هيچگونه شده، پيشنهاد خواستگاري وظيفه 
 

  مدني قانون در ماده چهل نويسنده اشتباه
 نويسنده مهدوي  آقاي كه اينست دهم تذكر است الزم فصل اين بمناسبت كه دومي مطلب
  :مينويسند 72 صفحه روز زن مجله 86 شماره در پيشنهاد چهل

 بايد زند بهم را مزبور وصلت موجه علت بدون كه نامزدها از يك هر 1037 ماده بموجب "
 اند داده مذكور وصلت بمنظور  ثالث اشخاص يا و او والدين يا و مقابل طرف كه را هدايائي
 كه اين مگر كند، رد بايد را آنها قيمت ،نباشد باقي آنها عين رتيكهصو در و دارد مسترد
 نظر از هم نامزدي مذكور، ماده مقررات طبق. باشد شده  تلف طرف، تقصير بدون هدايا
 بطرفين نسبت و نداشته اجرائي ضمانت و قانوني اثر هيچ ازدواج  عدهو مانند ما گذار قانون
   نويسنده بقول كه متخلف طرف كه اينست آن اثر تنها و نميكند ايجاد تعهدي  نوع هيچ
 كه را هدايائي  قيمت يا عين زند، بهم را مزبور وصلت " موجه علت بدون " مزبور قانون

 دوران در غالبا اينكه حال و دارد، مسترد يدبا داشته دريافت طرف از وصلت بمنظور
 نامزدي خود خاطر براي ولي نميدهند، بيكديگر چيزي وصلت بمنظور طرفين نامزدي،
  " ....ميشوند سنگين العاده فوق مخارج متحمل

 
 نامزدي براي  كه اينست قانوني ماده اين بر مهدوي آقاي ايراد ميفرمائيد مالحظه چنانكه

 طرف كه اينست شده قائل  كه اثري تنها. است نشده قائل اجرائي انتضم و قانوني اثر
 آنكه حال و بپردازد، بطرف را آنها قيمت يا داشته دريافت كه هدايائي عين بايد متخلف
 مثل است، ديگر خسارتهاي ميشود متحمل نامزدي  بواسطه شخص خسارتيكه عمده

 . شود مي متحمل او با گردش و زدنام كردن مهماني يا  نامزدي جشن بواسطه خسارتيكه
 . است وارد قانوني ماده اين بر نيز ديگري ايراد ميگويم من
 يا عين بايد زند  بهم را وصلت " موجه علت بدون " متخلف طرف اگر گويد مي اينكه آن و

 هدايائي قيمت
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 را توصل نيز موجه علت با اگر قاعده طبق كه  آن حال و دارد، مسترد داشته دريافت كه 
 مسترد متقابل طرف مطالبه صورت در داشته دريافت كه هدايائي  عين الاقل بايد زند بهم
 . دارد
 1036 ماده در  مدني قانون. نيست وارد ايرادها اين از هيچكدام كه اينست حقيقت اما

  :ميگويد چنين
 مقابل فطر كه  حالي در زند بهم موجهي علت بدون را منظور وصلت نامزدها از يكي اگر "
 طرفي باشند، كرده مخارجي و  شده مغرور ازدواج وقوع باعتماد ديگر اشخاص يا او ابوين يا
 فقط مزبور خسارت ولي. برآيد وارده خسارت  عهده از بايد است زده بهم را وصلت كه

 . " بود خواهد متعارفه بمخارج مربوط
 است نكرده بيني  پيش قانون ميكنند خيال مهدوي آقاي كه را چيزي همان قانون ماده اين
 ماده اين طبق. است شده ذكر "  موجه علت بدون " قيد كه است ماده اين در ميكند بيان
 ضامن ميباشد، است شده متحمل نامزد  شخص كه مخارجي ضامن متخلف طرف تنها نه

 . ميباشد نيز ديگر اشخاص يا ابوين مخارج
 غرور " قاعده بنام كه  قانوني ماده اين بريشه " شده مغرور " كلمه روي تكيه با ماده اين در
 . ميكند اشاره است معروف "

 332 ماده از و شده شناخته قهري ضمان موجبات از يكي تسبيب مدني، قانون در بعالوه
 استفاده موارد اينگونه در را متخلف طرف ضمان ميتوان نيز است تسبيب به مربوط كه
 . كرد

 بخاطر پيشنهادها  نويسنده بقول كه (نامزدي خسارتهاي درباره تنها نه مدني قانون عليهذا
 . است گنجانيده آنرا ماده دو در است، نكرده سكوت) ميگيرد صورت نامزدي خود
 : اينست مدني قانون 1037 ماده اما
 
 بطرف كه را هدايائي منظور، وصلت خوردن بهم صورت در ميتوانند نامزدها از يك هر " 

 نباشد، موجود هدايا  عين اگر. كند مطالبه است داده منظور وصلت براي وا ابوين يا ديگر
   داشته نگاه عادتا كه بود خواهد هدايائي قيمت مستحق
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 . " باشد شده تلف ديگر طرف تقصير بدون هدايا آن اينكه مگر. ميشود
 يفرمائيدم مالحظه  چنانكه و ميكنند اهدا بيكديگر طرفين كه اشيائيست به مربوط ماده اين
 باشد، بهمزده را وصلت موجه  علت بدون يكطرف كه است نشده قيد هيچگونه ماده اين در
 . اند كرده مهدوي آقاي كه است  جائي بي استنباط " موجه علت بدون " قيد

 عمر يك اينكه با (ناتوانند مدني قانون ساده ماده چند مفهوم درك از كه كساني عجبا
 اين درك در فني تخصص  بنام را مملكت بودجه سالها و است بوده آنها بررسي كارشان
 و مالحظات هزاران كه را آسماني  قوانين تغيير داعيه چگونه) اند كرده مصرف قوانين
 آقاي كه نماند ناگفته نيز نكته اين. پرورانند مي سر در است رفته بكار آنها در كاريها ريزه

 " ازدواج ميثاق يا مقدس پيمان " تابك تأليف مشغول  كه قبل سال پنج تا مهدوي
  كتاب در. اند ميكرده قرائت " موجبي و علت بدون " بصورت را باال  جمله اند، بوده

 موجب و علت  بدون كاري دنيا در مگر كه اند انداخته راه فرياد و داد مشبعي فصل خودشان
 و ميكرده ائتقر غلط را جمله اين سالها كه اند شده متوجه اخيرا اما است، ممكن

 . است بوده " موجهي علت بدون " مزبور جمله و اند ميفهميده
 صرفنظر فعال است، وارد پيشنهادها نويسنده به خواستگاري فصل در كه ديگري ايرادات از

 . كنم مي
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  دوم بخش

 ازدواج موقت 
 

 . زندگي امروز و ازدواج موقت
  است؟ عملي موقت رهبانيت آيا

  موقت؟ ازدواج يا جنسي، كمونيسم يا وقت،م رهبانيت كداميك؟
  كنند؟ چه جنسي  بحران و بلوغ با پس كنند، ازدواج توانند نمي كم سنين در امروز جوانان

 بها ما تجدد ميان در طرحها ترين مترقي از يكي بود رسيده غرب از موقت ازدواج طرح اگر
 . شد مي تلقي

 .  است كرده ضروري را موقت جازدوا طرح ديروز زندگي از بيش امروز زندگي
 . آزمايشي ازدواج
 . موقت ازدواج درباره راسل نظريه

 . زن راه سر بر بيستم قرن مرد دامهاي
  امريكا و اروپا داري سرمايه خدمت در بيستم قرن زن شرافت
  آن؟ يا اين است، اي كرايه زن زن، كدام
 . زن راستگوي و جدي حامي قرآن،

 . آنها پاسخ و موقت ازدواج اشكاالت
 . حرمسرا تشكيل مسأله و موقت ازدواج

 . است برده  برمكي فضل و الرشيد هارون از زنرا از كامجوئي مسابقه بيستم قرن مرد
 . است نداده دست از چيزي گزاف هزينه جز بيستم قرن مرد
 . است شده شناخته ملعون اسالم، در " ذواق " مرد
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  موقت ازدواج
 

 ميشود اسالمي مسائل در كه هائي شبهه ايجاد و تشكيكات از افراد، از يبسيار خالف بر من
 دلم ته در بلكه. نميشوم ناراحت  بهيچوجه دارم دين باين كه اعتقادي و عالقه همه با

 مقدس آئين اين كه ام كرده مشاهده بتجربه خود عمر در و معتقدم زيرا. ميشوم خوشحال
 و نيرومندي با شده، واقع تعرض و حمله مورد يشترب كه ها جبهه از جبهه هر در آسماني

 . است شده آشكار بيشتري رونق و جلوه و سرفرازي
 شك، ميكند، كمك آن شدن بروشن تشكيك و شك كه است همين حقيقت خاصيت
 غزالي العمل ميزان رساله از بيدار زنده رساله در. است تحقيق پلكان ترديد، و يقين، مقدمه

  :كه ميكند نقل
 شك زيرا. ميافكند بشك موروثي و كهنه عقايد در ترا كه باشد بس  اين فائده را ما گفتار .."

  ننگرد درست كه هر و. نميكند تأمل درست نميكند شك كه كسي و است تحقيق  پايه
 . " برد مي بسر حيراني و كوري در كسي چنين و بيند نمي خوب
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 بخواهند خود آنكه بدون  آنكه تا بگيرند، ايراد و بدهند سمينار و بنويسند و بگويند بگذاريد
 . گردند اسالمي حقايق شدن روشن وسيله
 ماست كشور رسمي مذهب كه جعفري مذهب ديدگاه از اسالم درخشان قوانين از يكي

  .موقت و دائم :بگيرد صورت ميتواند نحو دو به ازدواج كه اينست
 آنچه. دارند اختالف  قسمتي در و هستند يكي هم با آثار از اي پاره در دائم و موقت ازدواج

 ميگيرند تصميم مرد و زن كه اينست  يكي ميكند متمايز هم از را دو اين اول، درجه در
 تمديد كنند تمديد بودند مايل اگر مدت، پايان از پس و كنند ازدواج هم با موقت بطور

 . شوند مي جدا هم از نبودند مايل اگر و ميكنند
 بخواهند كه نحو بهر دلخواه بطور كه دارند بيشتري آزادي شرايط، لحاظ از اينكه ديگر
 و لباس و روزانه مخارج دار عهده بايد مرد ناخواه خواه دائم ازدواج در مثال. بندند مي پيمان
 دارد بستگي موقت ازدواج در ولي بشود، طبيب و دارو قبيل از زن ديگر احتياجات و مسكن
 متحمل نتواند يا نخواهد مرد است ممكن. ميگردد منعقد طرفين  انمي كه آزادي بقرارداد

 . كند استفاده مرد پول از نخواهد زن يا بشود،  مخارج اين
 در را او امر و بپذيرد  خانواده رئيس بعنوان را مرد بايد ناخواه خواه زن دائم، ازدواج در

 آنها ميان كه است بقراردادي بسته موقت  ازدواج در اما. كند اطاعت خانواده مصالح حدود
 . ميگردد منعقد

 چنين موقت ازدواج در اما. ميبرند ارث يكديگر از ناخواه خواه شوهر و زن دائم، ازدواج در
 . نيست
 از موقت ازدواج  كه اينست در دائم ازدواج با موقت ازدواج جوهري و اصلي تفاوت پس

 موقت حتي. است طرفين قرارداد و  ادهبار وابسته يعني است، " آزاد " قيود و حدود لحاظ
 . ميدهد قرار آنها اختيار در را زمان و ميبخشد بطرفين آزادي نوعي حقيقت در نيز آن بودن

 شدن دار بچه از ندارند حق ديگري رضايت جلب بدون زوجين از هيچكدام دائم، ازدواج در
. ندارد ضرورت ديگر فطر رضايت  جلب موقت ازدواج در ولي كنند، جلوگيري نسل توليد و
 . است شده داده بزوجين كه  است ديگر آزادي نوعي نيز اين حقيقت در
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 از ناشي فرزند با آيد مي بوجود كه فرزندي يعني شود مي توليد ازدواج اين از كه اثري
 . ندارد تفاوتي هيچگونه دائم ازدواج
 موقت، ازدواج در كه تفاوت  ينا با. موقت ازدواج در هم و است الزم دائم ازدواج در هم مهر،
 تعيين مهرالمثل. نيست باطل عقد دائم، ازدواج در و است عقد بطالن موجب مهر ذكر عدم

 . ميشود
 و حرام زوجه بر  زوج پسر و پدر و زوج، بر زوجه دختر و مادر دائم، عقد در همانطوريكه

 دائم زوجه كردن اريخواستگ  همانطوريكه و است چنين نيز منقطع عقد در ميگردند محرم
 همانطوريكه است، حرام نيز ديگران بر نيز  موقت زوجه خواستگاري است، حرام ديگران بر

 ديگران بر نيز موقت زوجه خواستگاري ميشود، ابدي حرمت  موجب غير، دائم زوجه با زناي
   دائم زوجه كه همانطور. ميشود ابدي حرمت موجب نيز موقت زوجه با زناي ميشود، ابدي
 بخشيدن يا  مدت شدن تمام از بعد نيز موقت زوجه نگهدارد، عده مدتي بايد طالق از بعد
 زن عده و است ماهانه عادت  نوبت سه دائم زن عده كه تفاوت اين با. نگهدارد عده بايد آن
 در نيست، جايز خواهر دو ميان جمع دائم ازدواج در. روز پنج و چهل يا نوبت دو دائم غير

 . نيست روا نيز قتمو ازدواج
 مدني قانون و است آمده شيعه فقه در منقطع نكاح يا موقت ازدواج بنام كه آنچيزي اينست

 . است كرده بيان آنرا عين نيز ما
 اين بنام ما مردم اينكه اما و هستيم، خصوصيات اين با قانون اين طرفدار ما كه است بديهي
 سوء آن جلوي قانون، اين لغو. ندارد بقانون  يربط ميكنند، و كرده هائي استفاده سوء قانون

 لغو خود از كه مفاسدي صدها بعالوه. ميكند عوض را آنها شكل  بلكه نميگيرد را ها استفاده
 . خيزد برمي  قانون

 اصالح در لياقت و عرضه عدم بدليل كنيم آگاه و اصالح بايد را انسانها كه آنجا نبايد ما
 . بدانيم مسئول را قوانين و كنيم تبرئه را انسانها بيفتيم، نونيقا مواد بجان مرتبا انسانها
 موقت ازدواج قانون  بنام قانوني كه هست ضرورتي چه دائم، ازدواج بودن با ببينيم اكنون
 اعالميه روح با و زن انساني حيثيت با روز زن نويسندگان بقول موقت ازدواج آيا باشد، بوده

 بوده الزم كهن دوران در است بوده الزم هم اگر موقت  زدواجا آيا دارد؟ منافات بشر حقوق
  ندارد؟ موافقت آن با حاضر زمان اقتضاي و شرايط و زندگي اما. است
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  :ميكنيم بررسي عنوان دو تحت را مطلب اين ما
 . موقت ازدواج و امروز زندگي - الف
 . موقت ازدواج معايب و مفاسد - ب
 

  موقت ازدواج و امروز زندگي
 ميكند، توليد  زوجين براي بيشتري تكليف و مسئوليت دائم ازدواج دانستيم، قبال چنانكه
 قرار غريزه فشار تحت كه طبيعي  بلوغ اول از كه يافت نميتوان دختري يا پسر دليل بهمين
 با را طبيعي بلوغ فاصله كه است اين جديد عصر  خاصيت. باشد دائم ازدواج آماده ميگيرد

 پسر يك قديم ساده دوران در اگر. است كرده زيادتر عائله  تشكيل قدرت و اجتماع بلوغ
  ميشد گذاشته او بعهده عمر آخر تا كه شغلي عهده از طبيعي بلوغ اوايل سنين در بچه

 كه تحصيل  دوران در موفق پسر يك. نيست پذير امكان ابدا جديد دوران در برميايد،
 كنكور در يا و سال آخر  امتحان در شدن رد و تأخير نبدو را دانشگاه و دبيرستان و دبستان
 درآمدي ميتواند ببعد اين از و ميگردد  التحصيل فارغ سالگي 25 در باشد گذرانده دانشگاه
 براي مختصري سامان و سر بتواند تا ميكشد طول  هم سال چهار سه قطعا. باشد داشته
 تحصيل دوران كه موفق دختر يك است همچنين. گردد دائم  ازدواج آماده و كند تهيه خود

 . كند  طي ميخواهند را
 

 جوان امروز و دوره بلوغ و بحران جنسي 
 است، رسيده خود باوج او جنسي شور كه را ساله هجده محصل پسر يك امروز اگر شما

  دختر يك است همچنين. ميخندند بشما بكنيد بازدواج تكليف
 و بروند دائم  ازدواج بار زير سن اين در طبقه اين نيست ممكن عمال. ساله شانزده محصل

 بفرزندان نسبت و بيكديگر  نسبت آنها براي زيادي وظايف كه- را زندگي يك مسئوليت
 . بپذيرند -كند مي ايجاد شان آينده

 كمونيسم يا موقت رهبانيت كداميك؟

 جنسي يا ازدواج موقت؟ 
 طبيعت آيا بكنيم؟ رفتاري چه غريزه و طبيعت با حال، اين با آيا ميپرسم، شما از
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 سنين در كه نميدهد  اجازه امروز دنياي در ما زندگي وضع اينكه بخاطر است حاضر 
 فارغ ما تا و بيندازد بتأخير را  بلوغ دوران كنيم، ازدواج سالگي هجده و سالگي شانزده

  بردارد؟ دست ما سر از جنسي غريزه ايم، نشده التحصيل
 و فشار تحت سخت را خود و كنند طي را " موقت رهبانيت " كدورهي حاضرند جوانان آيا

 گردد حاضر جواني فرضا شود؟ پيدا دائم ازدواج امكانات زمانيكه تا دهند قرار رياضت
 و سهمگين رواني عوارض ايجاد از است حاضر طبيعت آيا بپذيرد را موقت رهبانيت
   روي از امروز روانكاوي و ميشود داپي جنسي غريزه اعمال از ممانعت اثر در  كه خطرناكي

  كند؟ صرفنظر است برداشته پرده آنها
. نياوريم خود بروي و كنيم رها خود بحال را جوانان اينكه يا نميماند، باقي بيشتر راه دو

 پسر دهها با دهيم اجازه بيكدختر و برگيرد، كام دختر صدها از دهيم اجازه بچه پسر بيك
 را جنسي كمونيسم عمال يعني. كند جنين سقط بار چندين و اشدب داشته نامشروع رابطه

 از را بشر حقوق اعالميه روح ايم، داده اجازه " متساويا " دختر و پسر به چون و. بپذيريم
 كه  اينست فكران كوته از بسياري نظر از بشر حقوق اعالميه روح زيرا ايم، كرده شاد خود
 و هم ببازوي بازو و يكديگر بدوش دوش كنند وطسق هم دره بجهنم بناست اگر مرد و زن

 . كنند سقوط " متساويا " باالخره
 از پس تحصيل  دوران در بيحدي و فراوان روابط چنين با دختراني و پسران چنين اين آيا

  بود؟ خواهند خانواده زن و زندگي مرد دائم، ازدواج
 در كه ميكند محدود را زن اول درجه در موقت ازدواج. است آزاد و موقت ازدواج دوم، راه
 مرد شدن محدود مستلزم زن  شدن محدود كه است بديهي نباشد، نفر دو زوجه واحد آن
 هم مردي هر قهرا كند پيدا اختصاص معيني بمرد زني هر كه وقتي. هست ناخواه خواه نيز
 پسر بترتي بدين. باشند بيشتري عدد يكطرف از آنكه مگر. ميكند پيدا اختصاص معين بزن

   تحمل آنرا عوارض و موقت رهبانيت آنكه بدون ميگذرانند را خود تحصيل  دوران دختر و
 . باشند افتاده جنسي كمونيسم ورطه در آنكه بدون و باشند كرده

 

 ازدواج آزمايشي 
 . يدآ مي  پيش نيز ديگر شرايط در ندارد، تحصيل بايام اختصاص ضرورت، اين
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 اند نتوانسته و كنند  ازدواج دائم بطور هم با دارند خيال كه مردي و زن است ممكن اصوال
 هم با موقتي مدت براي آزمايشي  ازدواج بعنوان كنند پيدا كامل اطمينان بيكديگر نسبت
  جدا هم از نه اگر و ميدهند ادامه كردند پيدا بيكديگر كامل اطمينان اگر. كنند ازدواج

 . شوند مي
 هر از معين محل در را بدكار زنان از عده يك وجود روپائيانا اينكه :ميپرسم شما از من

 كه اينست جز آيا چيست؟  براي ميدانند ضروري و الزم دولت مراقبت و نظر تحت شهري
 بحساب ها خانواده براي بزرگي خطر نيستند  دائم بازدواج قادر كه را مجردي مردان وجود
 . آورند مي

 

 راسل و نظريه ازدواج موقت 
  ..." ميگويد  اخالق و زناشوئي كتاب در انگليسي معروف فيلسوف " راسل راندبرت "
 

 پاكي و خانوادگي كانون معصوميت فواحش، كه ميبريم پي بينديشيم، درست اگر واقع در
 " عصر بحبوحه در " لكي " را عقيده اين كه  هنگامي. ميكنند حفظ را ما دختران و زنان

 هرگز اما. بدانند آنرا علت خود آنكه بي شدند، آزرده سخت وناخالقي كرد ابراز " ويكتوريا
 تمام با مزبور  اخالقيون حال زبان. رسانند ثبوت به را " لكي " عقيده خطاي نتوانستند
 وجود فحشاء ديگر ميكردند  پيروي ما تعليمات از مردم اگر " كه است اين منطقشان
 . " نميكند حرفشان به وجهت  كسي كه ميدانند بخوبي ايشان اما " نميداشت

 
 آن و نيستند  دائم بازدواج قادر كه زناني و مردان خطر جوئي چاره فرنگي فورمول ستا اين
 و شود بسته بكار فرنگي فرمول اين اگر آيا. است كرده پيشنهاد اسالم كه فورمولي بود

 بمقام زن آنوقت شوند داده اختصاص. اجتماعي وظيفه اين بايفاي  بدبخت زن گروهي
  است؟ شده شاد بشر حقوق اعالميه روح و است رسيده خود انساني وحيثيت واقعي
  وي. است  كرده باز تجربي ازدواج عنوان تحت فصلي خود كتاب در رسما راسل برتراند

  :گويد مي
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 مشاهده فرصت مقام اين در و بوده دنور دادگاه مأمور متمادي ساليان كه ليندزي، قاضي "
 متأسفانه. شود داده " رفاقتي ازدواج " بنام ترتيبي  كه ميكند پيشنهاد داشته يزياد حقايق
  حس ايجاد از بيش او كه شد مشاهده زيرا. داد دست از) امريكا در( را خود رسمي پست

 از پوستان سياه ضد فرقه و كاتوليكها او عزل براي. است جوانان سعادت فكر در گناهكاري
 . ندنكرد خودداري مساعي بذل

 ثباتي ايجاد آن از منظور و است كرده خردمند كار محافظه يك را رفاقتي ازدواج پيشنهاد
. است پول فقدان ازدواج، در اساسي اشكال كه شده متوجه ليندزي. است جنسي روابط در

 تأمين كه است لحاظ اين از بلكه نيست، احتمالي اطفال لحاظ از فقط پول ضرورت
 مبادرت بايد جوانان كه ميگيرد نتيجه ترتيب اين  به و. نيست ندهبراز زن جانب از معيشت
 ازدواج از منظور اوال :است متفاوت عادي ازدواج با لحاظ سه از  كه كنند رفاقتي بازدواج
  با طالق نشده حامله و نياورده فرزندي جوان زن كه مادام ثانيا. بود نخواهد  نسل توليد

 براي  خرجي كمك مستحق طالق صورت در زن الثاث. بود خواهد ميسر طرفين رضايت
 قانون اگر و ندارم ليندزي  پيشنهادات بودن مؤثر در ترديدي هيچ من ...بود خواهد خوراك

 . " ميكرد  اخالق بهبود در زيادي تأثير ميپذيرفت آنرا
 

 فرقي اندك اسالمي  موقت ازدواج با گرچه مينامند رفاقتي ازدواج آنرا راسل و ليندزي آنچه
  تنها كه اند برده پي نكته باين راسل و ليندزي مانند متفكراني كه ميكند حكايت اما دارد،

 . نيست اجتماع احتياجات بهمه وافي عادي و دائم ازدواج
 براي بتنهائي دائم  ازدواج كفايت عدم را آن وجود ضرورت و موقت ازدواج قانون مشخصات

 ميخواهيم اكنون. گرفت قرار  بررسي مورد ضرحا عصر در باالخص بشري احتياجات رفع
 در است ممكن زيانهائي چه موقت ازدواج  ببينيم. كنيم مطالعه را سكه آنطرف باصطالح
  :دهم تذكر را مطلبي  ميخواهم مقدمه. باشد برداشته

 دارد و داشته وجود بشر براي كه نظر اظهار هاي زمينه و مسائل و موضوعات تمام ميان در
 بشري آداب و رسوم و سنن و عقائد و علوم تاريخ در بحث باندازه اي زمينه و وعموض هيچ
 موضوعي هيچ در جهت بهمين و. نيست پيچيده و گنگ
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 اين باندازه هم موضوعي هيچ در اتفاقا و است  نبافته ياوه موضوعات، اين باندازه بشر 
 . است نداشته نظر اظهار شهوت موضوعات

 و باشد داشته  اسالمي كالم و تصوف و عرفان و فلسفه در اطالعاتي كسي اگر مثال باب از
 است آنها هاي گفته عين يا و خارجيها از اقتباس غالبا كه را امروز هاي نوشته از اي پاره آنگاه

 اذنابشان، و اتباع و مستشرقين كه اينست مثل . ميگويم چه من كه ميفهمد باشد خوانده
 را آنمسائل خود اينكه مگر ميدانند الزم را چيز همه سائلم دراينگونه نظر اظهار براي
 . بشناسند و بفهمند عميقا
 چه است،  معروف " وجود وحدت " بنام اسالمي عرفان در كه اي مسئله اطراف در مثال

 چيست وجود وحدت اينكه  آن و است خالي چيز يك جاي فقط است، نشده زده كه حرفها
 چه شيرازي صدرالمتالهين و عربي  الدين محي قبيل از مياسال عرفان در آن قهرمانان و

  اند؟ داشته وجود وحدت از تصوري
 نكاح درباره را روز زن مجله شماره چند در مندرج نظرهاي اظهار برخي كه وقتي من

 آمده بميان حرفها همه ديدم. افتادم وجود  وحدت مسئله بياد اختيار بي خواندم منقطع
 . است بوده گذار قانون منظور و ميدهد تشكيل را قانون  اين روح كه چيزي همان جز است
 يك اگر و است مهري  بي مورد اندازه اين است، " شرقي ميراث " يك چون قانون اين البته

 . نبود اينطور بود " غربي تحفه "
 كه ميشد داده سمينارها و كنفرانسها امروز بود، آمده زمين مغرب از قانون اين اگر قطعا

 نسل نميكند، تطبيق بيستم قرن دوم  نيمه شرائط با دائم ازدواج به ازدواج كردن منحصر
 زندگي آزاد و باشد آزاد ميخواهد امروز نسل نميرود،  دائم ازدواج قيود اينهمه بار زير امروز
  باشد كرده اختيار و انتخاب شخصا را حدودش و قيود همه كه آزاد ازدواج بار زير جز و كند
  ...رود نمي

 " راسل برتراند " امثال كساني و شده بلند غرب از زمزمه اين كه اكنون دليل بهمين و
 از بيش كه شود مي بيني پيش ميكنند پيشنهاد " رفاقتي ازدواج " عنوان تحت اي مسئله

 آينده در ما و بگذارد سر پشت را دائم ازدواج و شود استقبال خواسته اسالم كه اندازه آن
 . كنيم تبليغ و دفاع  دائم ازدواج از ويمبش مجبور
  :است قرار اين از شده ذكر منقطع نكاح براي كه مفاسدي و معايب

  بايد بندند مي  زناشوئي پيمان كه اول از زوجين و باشد، دوام بر بايد ازدواج پايه - 1
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 كند،ن خطور آنها مخيله در جدائي تصور و بدانند بيكديگر متعلق هميشه براي را خود
 . باشد زوجين  ميان استواري پيمان تواند نمي موقت ازدواج عليهذا
 وارد وقتي ايراد  اين ولي است، درستي مطلب بسيار باشد دوام بر بايد ازدواج پايه اينكه
 منسوخ را دائم ازدواج و كنيم  دائم ازدواج جانشين را موقت ازدواج بخواهيم كه است

 . نمائيم
 بيكديگر نسبت  كامل اطمينان و هستند دائم ازدواج به قادر فينطر هنگاميكه شك بدون
 دائم ازدواج پيمان باشند بيكديگر متعلق هميشه براي دارند تصميم و اند كرده پيدا
 . بندند مي

 در كه است قادرنبوده تنهائي به دائم ازدواج كه است شده تشريع آنجهت از موقت ازدواج
 بوده اين مستلزم دائم ازدواج به انحصار و بكند را بشر تاحتياجا رفع احوال و شرائط همه
. شوند غرق جنسي كمونيسم ورطه در يا و گردند مكلف  موقت رهبانيت به يا افراد كه است

 هميشگي و دائم زناشوئي يك زمينه برايش كه آنجا دختري يا پسر هيچ كه است بديهي
 . نميكند سرگرم موقتي امر يك با را خود است فراهم

 نشده استقبال ميباشند مذهب شيعه كه ايراني دختران و زنان طرف از موقت ازدواج - 2
 آنرا نيز شيعه مردم خود عمومي افكار پس اند، دانسته خود براي تحقير نوعي آنرا و است
 . ميكند طرد

 مردان كه است هائي استفاده سوء مولود زنان، ميان در متعه منفوريت اوال كه اينست جواب
 ها استفاده سوء اين درباره ما و بگيرد را آنها جلو بايد قانون و اند كرده زمينه اين در سرانهو

 در شود استقبال دائم ازدواج باندازه موقت ازدواج اينكه انتظار ثانيا. كرد خواهيم بحث
 ازدواج  براي يكطرف با طرفين امكان عدم يا آمادگي عدم موقت، ازدواج فلسفه  صورتيكه

 . است غلطي و بيجا انتظار است دائم
 جواز و آدم دادن  كرايه نوعي زيرا است، زن احترام و حيثيت خالف بر. منقطع نكاح - 3

 مردي از كه وجهي مقابل در كه است زن انساني حيثيت خالف. است فروشي آدم شرعي
 . دهد قرار او اختيار در را خود وجود ميگيرد

 چه گفتيم پيش مقاله در مشخصاتيكه با موقت ازدواج والا. است تر عجيب همه از ايراد اين
 ازدواج صورت از كه ميشود موجب ازدواج مدت محدوديت آيا و دارد كرايه و باجاره ربطي
 چون آيا .بگيرد؟ بخود كرايه و اجاره  شكل و خارج
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 مرد و بود مهر بدون اگر كه است؟ اجاره و كرايه باشد  داشته قطعي و معين مهر بايد حتما 
 مهر مسئله درباره ما است؟ يافته باز را خود انسان حيثيت زن نكرد، زن نثار چيزي

 . كرد خواهيم بحث  جداگانه
 است كرده تنظيم را خود مواد اساس همان بر نيز مدني قانون و اند كرده تصريح فقها قضا از
 نبايد و ندارند هم با يتفاوت هيچگونه قرارداد ماهيت لحاظ از دائم ازدواج و موقت ازدواج كه

 اگر و بگيرند صورت ازدواج مخصوص الفاظ با بايد دو هر و ازدواجند دو هر. باشند داشته
 . است باطل بخوانند كرايه و اجاره مخصوص هاي صيغه با را منقطع نكاح
 پزشكها تمام باربرها و خياطها تمام است؟ شده منسوخ آدم كرايه تاريخي چه و كي از ثانيا

 كارگران تمام رتبه، دون كارمند تا گرفته وزير نخست از دولت كارمندان تمام رشناسها،كا و
 . هستند اي كرايه دمهايآ ها كارخانه

 اي كرايه آدم بندد مي  موقت ازدواج عقد بخصوصي مرد با خود اراده و اختيار به كه زني ثالثا
 را اي كرايه زن ميخواهيد گرا است،  نكرده انساني شرافت و حيثيت خالف بر كاري و نيست

 بكمپانيهاي سري و كنيد سفر امريكا و باروپا ببينيد زنرا بردگي ميخواهيد اگر بشناسيد،
 حركات مزبور كمپانيهاي چگونه ببينيد چه؟ يعني اي كرايه زن ببينيد تا بزنيد فيلمبرداري

 بليطهائي. ارندميگذ فروش بمعرض را زن جنسي هنرهاي زن، زنانه اطوار زن، ژستهاي زن،
 را اي كرايه زنهاي  بهاي اجاره حقيقت در ميخريد تاترهاي و سينماها براي شما كه

 ميدهد؟ كارهائي چه به تن بگيرد  پولي اينكه براي بدبخت زن آنجا در ببينيد. ميپردازيد
 بدن بياموزد، را جنسي تحريكات رموز بايد شريف و آزموده كار متخصصان نظر تحت مدتها

 مشتريان اينكه براي دهد قرار درآوري پول مؤسسه اختياريك در را خود شخصيت و حرو و
 . كند پيدا  مؤسسه آن براي بيشتري

 مزد اينكه براي و است آورده بدست شرافتي چه زن ببينيد بزنيد هتلها و ها كاباره به سري
 در را خود شرافت و حيثيت همه بايد چگونه كند پرتر را پولدار فالن جيب و بگيرد ناچيزي
 . دهد قرار مهمانان اختيار

 و شرف و شوند مي بزرگ فروشندگيهاي مزدور و اجير كه هستند ها مانكن آن اي كرايه زن
 . ميدهند قرار آنها آز و حرص توسعه و پيشرفت وسيله را خود عزت
  با ،اقتصادي مؤسسه يك براي مشتري جلب براي كه است زني آن اي كرايه زن
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 صفحه  روي است مزدوري وظيفه انجام بخاطر و تصنعي آنها اغلب كه اطوار هزاران
 . ميكند تبليغ تجارتي كاالي يك بنفع و ميشود ظاهر تلويزيون
 ابتكار و هنر زن، آواز زن، جنسي جاذبه زن، زيبائي زمين مغرب در امروز نداند كه كيست

 داري سرمايه خدمت در ناچيزي و تحقير وسيله زن، شخصيت باالخره و زن بدن و روح زن،
 بسوي را ايراني نجيب و شريف زن ندانسته يا  دانسته شما متأسفانه و است؟ امريكا و اروپا

 موقت بطور مرد يك با آزاد شرائط با زني اگر چرا نميدانم من. ميكشانيد اسارتي اينچنين
 در نشيني شب يا عروسي يك در زني اگر اما. ميشود محسوب اي كرايه زن كند ازدواج
 كند پاره را خود حنجره آنها جنسي تمايالت ارضاء براي و مرد هزار حريص چشمان مقابل

  نميشود؟ محسوب اي كرايه  زن دارد دريافت معيني مزد تا بزند معلق نوع يك و هزار و
 باين را زن خود و است گرفته زن از ها برداري بهره اينگونه از را مردان جلو كه اسالم آيا
 آورده پائين را زن مقام است كرده  منع آن از ارتزاق و آن به دادن تن از را او و آگاه سارتا

  بيستم؟ قرن دوم نيمه اروپاي يا است
 گذاشته او راه سر در بيستم قرن مرد كه دامهائي و شود بيدار و آگاه بدرستي زن روزي اگر
 كرد خواهد تصديق آنوقت و كرد دخواه قيام ها فريب اين تمام عليه بشناسد، كرده مخفي و

 . نيست دور روزي چنين البته و است قرآن او راستگوي و جدي حامي و پناهگاه يگانه
 تحت رضا بنام  مردي و مرضيه بنام زني از رپورتاژي 8 صفحه 87 شماره در روز زن مجله
 . است داده شرح را اي بيچاره  زن بدبختي و است كرده تهيه " اي كرايه زن " عنوان
 فورمول از بار اولين  براي يعني. شده آغاز زن خواستگاري از رضا اظهارات طبق داستان اين
 كه داستاني است بديهي. است  رفته مرد بخواستگاري زن و است شده پيروي پيشنهاد 40
 . باشد داشته نميتواند آن از بهتر  پاياني گردد آغاز مرد از زن خواستگاري از
 را او ميخواهد اينكه  بعنوان را زني القلب، قسي و هوسران مردي مرضيه اظهارات طبق اما

 بدون و كرده اغفال كند سرپرستي و  حمايت او فرزندان و او از و دهد قرار خود دائم زوجه
 بي سپس و كامجوئي مورد است كرده صيغه اينكه  بنام را او باشد خواسته بدبخت زن آنكه

 . است داده قرار اعتنائي
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 از اطالع بي و خبر بي زني قسي، مردي. باطل است عقدي باشد، صحيح اظهارات اين گرا
 . شود  مجازات بايد و داده قرار تجاوز مورد را عرفي و شرعي قانون
 يا مجازات رضاها آنكه از قبل و شوند تربيت بايد شوند، مجازات رضاها امثال اينكه از قبل

 . شوند هآگاهانيد ها مرضيه بايد شوند تربيت
 به ربطي  چه است گرفته سرچشمه زني غفلت و بيخبري و مردي قساوت از كه جنايتي
 متوجه را خود تيغ نيز بعد و ميدهد رضا به بجانب حق قيافه روز زن مجله كه دارد قانون
 خبر  بي و غافل مرضيه القلب قسي رضاي نميبود، موقت ازدواج قانون اگر آيا. ميكند قانون

  گذاشت؟مي آرام را
 زن شرعي وظايف و حقوق ميكنيد، خالي شانه مرد و زن آگاهانيدن و تربيت بار زير از چرا
 را زن راستگوي و حامي قانون  يگانه كرده اغفال را بيچاره زنان و ميكنيد كتمان را مرد و

  بكوبيد؟ را او پناهگاه يگانه ميخواهيد او خود دست با و ميكنيد معرفي او دشمن
 

 قطع و تعدد زوجات نكاح من
 است محكوم زوجات تعدد و است زوجات تعدد اجازه نوعي بهرحال چون منقطع، نكاح - 4

 . است محكوم منقطع نكاح پس
 راجع و مبحث  همين دنباله در شده تشريع افرادي گونه چه براي منقطع نكاح باينكه راجع

 . كرد  خواهيم بحث مفصل و جداگانه خدا بياري زوجات تعدد خود به
 

 سرنوشت فرزندان در ازدواج موقت 
 بعدا كه است كودكاني  براي نامناسبي آشيانه ندارد، دوام اينكه نظر از منقطع، نكاح - 5

 حمايت از و سرپرست بي آينده، فرزندان  كه است اين منقطع نكاح الزمه. آيند مي بوجود
  .بمانند محروم آشيانه و  بخانه دلگرم مادري و مهربان پدري
 توضيحاتي با ولي. است كرده تكيه آن روي بسيار روز زن مجله كه است ايرادي ايراد، اين
 . باشد ايرادي و بحث جاي نميكنم گمان داديم كه
   به مربوط دائم ازدواج و موقت ازدواج تفاوتهاي از يكي كه گفتيم پيش  مقاله در

 ديگري رضايت بجل بدون زوجين از هيچيك دائم ازدواج در. است نسل توليد
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   طرف دو هر كه موقت ازدواج خالف بر. كند خالي شانه تناسل بار زير از تواند نمي 
 اي لطمه آنكه بدون تواند مي ولي بشود مرد استمتاع مانع نبايد زن موقت، ازدواج در. آزادند

  امروز آبستني ضد وسائل با موضوع اين و بشود خود حاملگي مانع آيد وارد مرد  استمتاع به
 . است شده حل كامال

 و نگهداري مسئوليت و كنند فرزند توليد باشند مايل موقت ازدواج در زوجين اگر عليهذا
 طبيعي عاطفه نظر از كه است بديهي. كنند مي فرزند توليد بپذيرند را آتيه فرزند تربيت
 خود وظيفه زا مادر يا پدر فرضا اگر و نيست موقت  زوجه با دائم زوجه فرزند ميان فرقي
 قانون طالق وقوع صورت در كه همانگونه كند مي مجبور و مكلف را آنها قانون كند امتناع
  فرزند توليد كه نباشند مايل اگر و گردد فرزندان حقوق شدن ضايع مانع و كند  دخالت بايد

 جلوگيري فرزند  آمدن بوجود از است غريزه تسكين فقط موقت ازدواج از هدفشان و نمايند
 . ميكنند

 اگر اسالم نظر از  ولي ميداند نامشروع امر را آبستني از جلوگيري كليسا ميدانيم همچنانكه
 اولي هسته و شد منعقد نطفه اگر اما ندارد مانعي بشوند فرزند پيدايش مانع اول از زوجين
 . دهد نمي را آن كردن معدوم  اجازه بهيچوجه اسالم آمد بوجود فرزند تكوين
 موقت، ازدواج  هدف و است نسل توليد دائم ازدواج هدف گويند مي شيعه هايفق اينكه

 . كنند مي بيان را منظور همين است غريزه تسكين و استمتاع
 

 انتقادات 
 داده قرار نقد مورد را منقطع نكاح روز زن مجله 87 شماره در پيشنهاد، چهل نويسنده

 . است
  :ميگويد اوال

 نويسندگان حتي كه است  كننده ناراحت طوري منقطع دواجاز يا نكاح قانون موضوع "
 خودشان كار از اينكه مثل. بدهند  تفصيل و شرح آن خصوص در اند نتوانسته ازدواج قانون

 و الفاظ 1077 - 1076 - 1075 مواد بموجب ظاهر، حفظ براي فقط كه اند بوده ناراضي
 . اند گذشته كرده بندي هم سر عباراتي
 خودشان كار از طوري) متعه( منقطع نكاح به مربوط قانوني مواد نكنندگا تنظيم
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 توضيح آنرا شرايط و  تشريفات و اند نكرده تعريف را مزبور عقد اساسا كه اند بوده ناراضي 
  " ...اند نداده
 را منقطع  نكاح و ميكنند جبران را مدني قانون نقص اين خودشان نويسنده آقاي سپس
  :ويندميگ و ميكنند تعريف

 و معين دستمزد و اجرت اخذ برابر در مجرد  زن اينكه از است عبارت مزبور نكاح "
 براي را خودش دقيقه چند يا و ساعت چند ولو معين و معلوم زماني و مدت در مشخص
 . " ميگذارد مرد اختيار در جنسي اعمال واجراي تمتع و شهوت قضاي
 : ميگويند آنگاه

 شده ذكر مخصوص عربي الفاظ شيعه  فقه كتب در مزبور نكاح دعق قبول و ايجاب براي " 
 لفظي بهر گذار قانون نظر از اينكه مثل و نكرده  توجه و اشاره آنها به مدني قانون كه است
 هم عربي غير ولو نمايد) گرفتن دستمزد و اجاره مفهوم يعني (باال مقصود بر داللت كه

 . " ميشود  واقع باشد
 
  :سندهنوي آقاي نظر از

 . است نداده  توضيح آنرا شرايط و نكرده تعريف را منقطع نكاح مدني، قانون - الف
 اجاره بمردي  معيني دستمزد مقابل در را خود زن كه اينست منقطع نكاح ماهيت - ب

 .ميدهد
 بكند زن شدن  واقع اجاره مورد مفهوم بر داللت كه لفظي هر مدني، قانون نظر از - ج 

 . است كافي منقطع نكاح قبول و ايجاب براي
 دقت با و كنند  مطالعه را مدني قانون ديگر بار يك ميكنم دعوت نويسنده آقاي از من

 يك هست طور هر ميكنم خواهش روز زن مجله خوانندگان از همچنين و كنند مطالعه
 . كنند دقت ذيل قسمتهاي در و تهيه مدني قانون از نسخه

   سه و است منقطع نكاح مخصوص نكاح، كتاب از ششم فصل مدني، قانون در
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 واقع معيني  مدت براي كه است منقطع وقتي نكاح اينكه اول. نيست بيش هم ساده جمله
 . باشد شده
 ارث و مهر به مربوط احكام اينكه سوم شود، معين كامال بايد منقطع نكاح مدت اينكه دوم
 . است شده گفته  ارث و رمه به مربوط فصلهاي در كه است همان منقطع نكاح در

 فصل پنج در  نكاح كتاب اول از آنچه كه است كرده خيال پيشنهاد چهل محترم نويسنده
 مربوط منقطع نكاح به ماده  سه اين تنها و است دائم نكاح به مربوط همه است شده گفته
 ماده مانند است شده تصريح كه آنجا جز فصل پنج آن مواد تمام اينكه از غافل. است

 ماده مثال منقطع و دائم نكاح ميان است مشترك است، بطالق مربوط آنچه يا و 1069
 قصد بر داللت صريحا بالفاظيكه قبول و بايجاب ميشود واقع  نكاح " :ميگويد كه 1062
 عاقد براي كه شرائطي. است مربوط نكاح دو بهر نيست، دائم نكاح مخصوص " نمايد ازدواج

 منقطع نكاح مدني  قانون اگر. است نكاح دو بهر مربوط نيز است دهكر ذكر زوجين يا عقد يا
 را دائم نكاح همچنانكه. است نداشته  تعريف به نيازي كه اينست براي است نكرده تعريف را

 كه صريحي لفظ هر مدني قانون. است دانسته تعريف از مستغني و است نكرده تعريف نيز
 خواه دائم، نكاح در خواه است دانسته كافي عقد براي بكند زوجيت  وقوع و ازدواج بر داللت

 و معاوضه  قبيل از باشد داشته زوجيت از غير ديگري مفهوم لفظي اگر ولي. منقطع  نكاح در
 . نيست كافي منقطع  چه و دائم چه نكاح عقد صحت براي كرايه و اجاره و ستد و داد
 واقعي كارشناسان و فاضل قضات از اي عده اگر كه ميشوم متعهد نوشته اين بموجب من

 كه مدني قانون بر وارده ايراد  كه دادند تشخيص زيادند دادگستري در خوشبختانه كه قانون
 روز زن هاي نوشته ساير انتقاد از اكنون  هم از من است، وارد شده داده شرح باال در

 . ميكنم خودداري
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 ازدواج موقت و مسأله حرمسرا 
 

 برايش و ميكشد او برخ و دارد دست در زمين مشرق عليه زمين مغرب هائيكه سوژه از يكي
 در متأسفانه كه حرمسراست  تشكيل مسئله ميكند، و كرده تهيه ها نمايشنامه و فيلمها
 . يافت  آن از ميتوان زيادي هاي نمونه زمين مشرق تاريخ

 و ميرود شمارب ماجرا اين از كاملي نمونه زمين، مشرق سالطين و خلفا از برخي زندگي
 . گردد مي قلمداد شرقي مرد يك هواپرستي و هوسراني اكمل و اتم مظهر حرمسراسازي

 كه حرمسرا  تشكيل دانستن مجاز با است مساوي موقت ازدواج شمردن مجاز - ميگويند
 است مساوي بلكه. است  زمين مغرب برابر در زمين مشرق سرافكندگي مايه و ضعف نقطه

 و اخالق منافي باشد صورت هر و شكل بهر كه پرستي هوي و رانيهوس شمردن مجاز با
 . است تباهي و سقوط عامل و پيشرفت

 جواز عنوان به را زوجات تعدد جواز. است شده گفته زوجات تعدد درباره مطلب اين عين
 . اند كرده تفسير حرمسرا تشكيل

 ميدهيم اختصاص را دخو بحث اكنون و كرد خواهيم بحث جداگانه زوجات تعدد درباره ما
 . موقت ازدواج به
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 از حرمسرا تشكيل  عامل كه نظر اين از يكي :كرد بررسي بايد جهت دو از را مسئله اين
 زمين مشرق حرمسراهاي تشكيل در موقت ازدواج قانون آيا است؟ بوده چه اجتماعي جنبه

  نه؟ يا است داشته تأثيري
 هوسراني وسيله ضمنا  كه است بوده اين موقت واجازد قانون تشريع از منظور آيا اينكه دوم

  نه؟ يا گردد، فراهم مردان از اي عده براي سازي حرمسرا و
 

 علل اجتماعي حرمسراسازي 
 عامل اولين. است عامل دو دادن بدست دست معلول حرمسرا پيدايش - اول بخش اما

 طوري بايد محيط اجتماعي و اخالقي شرائط يعني است، زن عفاف و تقوا سازي حرمسرا
 ديگر مردان با دارند جنسي رابطه بخصوصي مرد با كه حالي در ندهد اجازه بزنان كه باشد
 منحصر را خود چاره متمكن عياش هوسران مرد شرائط  اين در. باشند داشته ارتباط نيز
 . دهد تشكيل حرمسرائي آورده گرد خود نزد را  زنان از گروهي كه بيند مي

 زن و نشمارد  الزم زن بر را تقوا و عفاف اجتماعي، و اخالقي شرائط اگر كه است بديهي
 زني هر با لحظه هر بتوانند  مردان و دهد قرار مردي هر اختيار در را خود آسان و رايگان

 هرگز باشد، فراهم شرايطي هر در و وقت هر و جا همه هوسراني وسيله و كنند هوسراني
 تشكيالت و هنگفت هزينه با طويل و عريض سراهائيحرم  تشكيل زحمت مردان اينگونه
 . دهند نمي بخود وسيع
 يكي نباشد، برقرار  اجتماعي عدالت هنگاميكه. است اجتماعي عدالت نبودن ديگر، عامل
  گروه باشد، بيچارگي و افالس و فقر كشتي كشتي گرفتار ديگري و نعمت دريا دريا غرق

 افزايش مجرد  زنان عدد و ميمانند محروم همسر شتندا و عائله تشكيل از مردان از زيادي
 . ميگردد فراهم سازي حرمسرا براي زمينه و مييابد

 باشد فراهم همه  براي همسر انتخاب و عائله تشكيل وسيله و برقرار اجتماعي عدالت اگر
 و هوسراني و عياشي  زمينه و ميكند پيدا اختصاص معيني مرد به زني هر قهرا

 . ميگردد نتفيم حرمسراسازي
 داشتن از بالغ  مردان همه اينكه وجود با كه است زيادتر مردان از قدر چه زنان عده مگر

 امكان پولداري و متمكن مرد هر براي الاقل و مردي هر براي هم باز باشند برخوردار همسر
  بماند؟ باقي حرمسرا تشكيل
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 دهد، نشان را سالطين و خلفا دربارهاي حرمسراهاي سرگذشت كه اينست تاريخ عادت
 و ناكاميها و محروميتها  تشريح و توضيح از اما دهد شرح بمو مو را آنها عشرتهاي و عيشها

 به اجتماعي شرائط و اند داده جان آنها قصر پاي در آنانكه رفتنهاي بگور و آرزو و حسرتها
 حرمسراها در يكهزنان صدها و ها ده. نمايند سكوت است  نميداده همسر انتخاب اجازه آنها
  مجرد عمر آخر تا كه اند بوده بيچاره و محروم عده يك طبيعي حق واقع در اند ميبرده بسر

 . اند زيسته
 و شود شمرده  الزم امر زن براي تقوا و عفاف يعني گردد، معدوم عامل دو اين اگر مسلما

 ديگر طرف از و گردد ناممكن) موقت يا دائم از اعم( ازدواج كادر در جز جنسي كاميابي
 از استفاده امكان بالغ افراد همه براي و برود ميان از اجتماعي اقتصادي، ناهمواريهاي

 ممتنع و محال امري حرمسرا تشكيل گردد فراهم  تاهل حق يعني بشري حق ترين طبيعي
 . بود خواهد

 رد تأثيري  كوچكترين موقت ازدواج قانون كه ميدهد نشان تاريخ به مختصر نگاه يك
 اين به همه از بيش كه عثماني سالطين و عباسي خلفاء. است نداشته حرمسرا تشكيل
 استفاده موقت ازدواج قانون از كه اند نبوده شيعه مذهب پيرو  هيچكدام دارند شهرت عنوان
 . باشند كرده

 بپايه هرگز دهند قرار كار بهانه را قانون اين اند ميتوانسته آنكه با مذهب شيعه سالطين
 اوضاع معلول ماجرا اين كه ميرساند خود اين. اند نرسيده عثماني سالطين و عباسي لفاءخ

 . است ديگر اجتماعي خاص
 

 آيا تشريع ازدواج موقت براي تأمين هوسراني است؟ 
 كه كرد ترديد  نميتوان جهت اين در كرد ترديد بشود اگر چيزي هر در - دوم بخش اما

 پيروان ميان در كه آنجا تا اند، كرده قيام هواپرستي و رانيهوس ضد بر عموما آسماني اديان
 . است درآمده شاقه رياضتهاي تحمل بصورت  هواپرستي و راني هوس ترك اديان غالب
 در را هواپرستي  كريم قرآن. است هواپرستي با مبارزه اسالم مسلم و واضح اصول از يكي

 كه اينست هدفش كه كسي يعني " واقذ " آدم اسالم در. است داده قرار پرستي بت رديف
 معرفي خداوند مبغوض و ملعون دهد قرار " چشش " و كامجوئي مورد را گوناگون زنان
 ميكنيم بحث  طالق به راجع كه آنجا ما. است شده
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 . كرد خواهيم نقل را مطلب اين اسالمي مدارك 
 نه ميشمارد، مردود را رهبانيت و رياضت كه اينست به ديگر شرايع برخي از اسالم امتياز
 بايد غيره و جنسي از اعم غرائز تمام  اسالم نظر از. ميداند مباح و جايز را هواپرستي اينكه

 انسان كه نميدهد اجازه اسالم اما. گردد ارضاء و اشباع  طبيعت احتياج و اقتضاء حدود در
 اگر اينرو از. رآوردد روحي ناپذير پايان عطش يك بشكل را آنها و بزند  دامن را غرائز آتش

 منظور مطابق بدانيم كه است كافي بگيرد بخود عدالتي بي و ظلم يا هواپرستي رنگ چيزي
 . نيست اسالم
 و عياشي وسيله  كه است نبوده اين موقت ازدواج قانون مقنن هدف كه نيست ترديد جاي

 عده يك و زن يك براي  دربدري و بدبختي وسيله و هواپرست مردم براي سازي حرمسرا
 . سازد فراهم كودك
 خاصي فلسفه است،  شده موقت ازدواج امر به دين ائمه طرف از كه فراواني ترغيب و تشويق

 . داد خواهم توضيح قريب عن كه دارد
 

 حرمسرا در دنياي امروز 
 را حرمسرا رسم امروز دنياي است؟ كرده چه حرمسرا تشكيل با امروز دنياي ببينيم اكنون
 از آنرا وجود عامل و ميداند ناپسند كاري را داري حرمسرا امروز دنياي. است كرده منسوخ
 در و. است برده ميان از را اجتماعي ناهمواريهاي  عامل آيا عامل؟ كدام اما. است برده ميان
 برده ميان از را حرمسراسازي زمينه راه اين از و اند آورده ازدواج  به رو جوانان همه نتيجه
  است؟
 بزرگترين و كرده،  مبارزه زن تقواي و عفاف يعني اول عامل با است، كرده ديگري ارك خير،

 زن به كه نسبت بهمان زن عفاف و تقوا. است داده انجام مرد بجنس اينراه از را خدمت
 . ميشود شمرده مانع مرد براي ميكند گرانبها و عزيز را او و ميدهد ارزش
 آنهمه با حرمسرا  تشكيل به نيازي قرن اين عياش مرد كه است كرده كاري امروز دنياي
 اين مرد. حرمسراست جا همه غرب  تمدن بركت از قرن اين مرد براي. ندارد زحمت و خرج
 قدرت و پول برمكي يحيي بن فضل و الرشيد هارون  باندازه كه نميداند الزم خود براي قرن

 بهره مورد مختلف رنگهاي و لفمخت نوعهاي در را زن جنس آنها  باندازه تا باشد داشته
 . دهد قرار برداري 
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 است كافي درآمد  تومان هزار سه دو ماهي و سواري اتومبيل يك داشتن قرن اين مرد براي
 در هم الرشيد هارون كه كند  فراهم را زن جنس از برداري بهره و عياشي وسيله آنچنان تا

 براي حرمسرا بجاي را خود آمادگي پيشتر از ها كافه و رستورانها و هتلها. است نديده خواب
 . اند كرده اعالم قرن اين مرد

 بيست واحد آن در كه ميكند ادعا صراحت كمال با قرن اين در كوتوالي عادل مانند جواني
. قرن اين مرد براي بهتر اين از  چه است، داشته مختلف هاي قيافه و شكلها در معشوقه دو و

 و زحمت و هنگفت مخارج جز حرمسراداري از چيزي غربي تمدن بركت از قرن اين مرد
 . است نداده دست از دردسر

 و ارزاني و عشرت و عيش وسيع امكانات و بردارد خاك از سر يكشب و هزار قهرمان اگر
 زحمت و خرج آنهمه با حرمسرا  تشكيل به حاضر وجه بهيچ ببيند، را امروز زن رايگاني
 تشكر اند كرده معاف حرمسراداري زحمت از را او كه ينزم مغرب مردم از و. شد نخواهد
 براي اينها زيرا ملغي، موقت ازدواج و زوجات تعدد كرد خواهد اعالم بيدرنگ و كرد خواهد
 . ميكند ايجاد مسئوليت و تكليف زنان برابر در مردان

 بايد همتأسفان ؟ كيست بازنده پس شد، معلوم امروز و ديروز بازي اين برنده بپرسيد اگر
 دلي ساده و باور خوش موجود  آن است، باخته را بازي امروز هم و ديروز هم آنكه بگويم
 . است معروف زن جنس بنام كه است

 

 منع خليفه از ازدواج موقت 
 مجاز آنرا  اسالمي فقهي هاي رشته ساير است، جعفري فقه مختصات از موقت ازدواج

 اينجا در. بشوم سني و شيعه برانداز اسالم نزاع وارد نيستم مايل بهيچوجه من. نميشمارند
 . ميكنم مسئله اين تاريخچه به مختصري  اشاره فقط

 اكرم رسول و است  بوده مجاز موقت ازدواج اسالم در در كه دارند اجماع و اتفاق مسلمانان
 انانمسلم اتفاق مورد مچنين و. است  ميداده موقت ازدواج اجازه بانها كه سفرها از برخي در
 ميداده موقت ازدواج اجازه آنها به ميبردند بسر ناراحتي در و ميافتادند دور خود همسران از

 نكاح خود خالفت زمان در دوم خليفه كه است مسلمانان اتفاق مورد  همچنين و. است
 چيز دو ": گفت چنين خود مشهور و معروف بارتع در دوم خليفه. كرد تحريم را منقطع

  مجازات را آنها  مرتكب و ميكنم اعالم ممنوع را آنها امروز من بود روا پيغمبر زمان در
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 . " حج متعه و زنها متعه :مينمايم
 عمر اواخر در خودش اكرم پيغمبر را منقطع نكاح كه دارند عقيده تسنن اهل از گروهي
. است بوده اكرم پيغمبر  طرف از آن ممنوعيت اعالم واقع در خليفه منع و بود كرده ممنوع

 . ميكند بيان را مطلب اين خالف است رسيده  خليفه خود از كه عبارتي ميدانيم چنانكه ولي
 . اند كرده بيان الغطاء كاشف عالمه كه است همان مطلب اين صحيح توجيه
 داخل مسئله  اين ميكرد تصور كه كند قدغن را موضوع اين داد حق بخود آنجهت از خليفه

 خود اختيارات از ميتواند  امري ولي و حاكم هر است مسلمين مرا ولي اختيارات حوزه در
 . كند استفاده امور گونه اين در زمان و عصر مقتضاي بحسب
 تاريخ از  آنچه طبق قانوني، و شرعي نهي نه بود سياسي نهي خليفه نهي ديگر بعبارت
 اقطار در ابهصح شدن پراكنده از را خود نگراني زعامت، دوره در خليفه ميشود، استفاده
 بود زنده تا نميكرد، پنهان مسلمان تازه  ملل با اختالط و اسالمي يافته وسعت تازه كشور
 قبل مسلمانان تازه با آنها خوني امتزاج از اولي بطريق بود،  مدينه از آنها شدن پراكنده مانع

   آينده نسل براي خطري آنرا و بود ناراضي كند اثر آنها در عميقا اسالمي تربيت  آنكه از
 مسلمين كه اين  علت و. نبود بيش موقتي امر علت اين كه است بديهي و آورد، مي بشمار
 مصلحت يك بعنوان را خليفه  فرمان كه بود اين رفتند خليفه تحريم اين بار زير آنوقت

 بگويد وقت خليفه نبود ممكن واال. دائم قانون  يك بعنوان نه كردند تلقي موقتي و سياسي
 . بپذيرند را او سخن هم مردم و ميدهم دستور چنين من و است  داده دستور چنان مبرپيغ
 يك اول خليفه دو باالخص پيشين، خلفاي " سيره " بخصوصي جريانات اثر در بعدها ولي

. گرفت بخود اصلي قانون يك  شكل كه كشيد آنجا به تعصب، كار و شد تلقي ثابت برنامه
 خود بر كه است آن از بيش است وارد ما سنت  اهل برادران بر اينجا در كه ايرادي لهذا

) ما قرن در تنباكو تحريم نظير( موقت و سياسي نهي يك بعنوان  خليفه. است وارد خليفه
 . بدهند ابديت شكل آن به نميبايست ديگران. كرد تحريم را منقطع  نكاح

 اصل از خليفه  دخالت آيا كه نيست بدين ناظر الغطاء كاشف عالمه نظريه كه است بديهي
 است مسائلي جزء موقت ازدواج  مسأله آيا كه نيست بدين ناظر هم و نبود؟ يا بود صحيح

 ،نه يا كند قدغن موقت  مدت براي ولو تواند مي مسلمين شرعي ولي كه
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 بود عنوان اين و نام اين با گرفت صورت آغاز در آنچه كه است جهت بدين ناظر صرفا بلكه 
 . نگرديد مسلمين عموم طرف از مخالف العمل  عكس با مواجه جهت مينه به و

 او داري كشور  روش و سيرت از پيروي در مردم تعصب و خليفه شخصيت و نفوذ حال بهر
 ازدواج مكمل كه سنت اين و گيرد قرار فراموشي و نسيان محاق در قانون اين كه شد سبب
 . بماند متروك هميشه براي آورد مي بوجود ناراحتيها آن تعطيل و است دائم
 اسالمي، سنت اين اينكه بخاطر هستند مبين دين پاسداران كه اطهار ائمه كه بود اينجا

 ميفرمود) ع( صادق جعفر امام. كردند فراوان  تشويق و ترغيب آنرا نشود فراموش و متروك
 . ستا متعه موضوع كرد نخواهم تقيه آن بيان در هرگز من كه موضوعاتي از يكي

 و شد توأم منقطع  نكاح تشريع اولي حكمت با ثانوي حكمت و مصلحت يك كه بود اينجا و
 مردان اطهار ائمه كه آنجا بنده اين بنظر. است " متروكه سنت " يك احياء در كوشش آن
 بگويند اند خواسته است قانون اين اولي حكمت اعتبار  به اند كرده منع كار اين از را دار زن
  عليه كاظم امام كه همچنان. است نشده وضع ندارند احتياجي كه مرداني  براي ونقان اين

  :فرمود يقطين بن علي به السالم
 
 . " است كرده نياز بي آن از را تو خداوند آنكه حال و كار چه متعه نكاح با را تو "
  :فرمود ديگري به و
 
 نكرده نياز بي اينكار از همسري داشتن با را او خداوند كه است روا كسي براي كار اين "

 كه بزند كار باين دست ميتواند  هنگامي فقط است، همسر داراي كه كسي اما و. است
 . " باشد نداشته خود بهمسر دسترسي

 
 احياء " يعني آن  ثانوي حكمت بخاطر اند كرده تشويق و ترغيب را افراد عموم كه آنجا اما و

 سنت اين احياء براي نيازمندان  تشويق و ترغيب اتنه زيرا. است بوده " متروكه سنت
 . است نبوده كافي متروكه
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 . كرد استفاده ميتوان شيعه روايات و اخبار از وضوح بطور را مطلب اين
 و وضع از  اول گذار قانون مقصود و منظور هرگز كه است اين است مسلم آنچه حال بهر

 وسيله كه است نبوده اين  آن به تشويق و يبترغ از اطهار ائمه منظور و قانون اين تشريع
 براي بيچارگي وسيله يا و صفتان حيوان براي سازي حرمسرا و هواپرستي و هوسراني

 . كنند فراهم سرپرست بي فرزندان و شده اغفال زنان  اي عده
 

 حديثي از علي عليه السالم 
  :ويسدمين روز زن مجله 87 شماره در پيشنهاد چهل نويسنده مهدوي آقاي
  :است شده  نقل اميرالمؤمنين از زهره ابو محمد شيخ تأليف الشخصيه االحوال كتاب در
 . " » بالحجاره رجمته اال محصن هو و تمتع احدا اعلم ال « "
 

  :اند كرده ترجمه اينچنين را عبارت اين مهدوي آقاي
 و ساخته جاري او بر را محصن زناي حد است كرده متعه اهلي نا شخص بدانم گاه هر "

 . " كرد خواهم سنگسارش
 

 اينهمه چرا  باشيم تسليم السالم عليه اميرالمؤمنين گفتار مقابل در ما بناست اگر اوال
 و بگذاريم كنار شده روايت  متعه باب در شيعه غير و شيعه كتب در آنحضرت از كه رواياتي

 ؟بچسبيم ندارد معلومي ندس و است تسنن اهل علماء از يكي آن ناقل كه روايت يك اين به
  :كه اينست اميرالمؤمنين ارزش پر بسيار سخنان از
 شان سرشت  افراديكه جز احدي نميكرد، تحريم را متعه و جست نمي سبقت عمر اگر " -

 . " نميكرد زنا است منحرف
 

 كساني تنها. نميكرد پيدا بزنا اجبار غريزه نظر از هيچكس بود نشده تحريم متعه اگر يعني
  قانوني عمل بر را قانون خالف عمل همواره كه ميشدند عمل اين مرتكب
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 . ميدهند ترجيح
 را او است كرده متعه داري زن شخص بدانم هرگاه " :است اين باال عبارت معني ثانيا

 دار زن مرد بمعني كه را " محصن " كلمه مهدوي آقاي چرا نميدانم من. " كنم مي سنگسار
 . اند كرده مهترج " اهل نا "  است

 مقصود اگر و !كنند منقطع نكاح ندارند حق دار زن افراد كه اينست روايت مقصود عليهذا
 . بود لغو "  محصن هو و " قيد بگيرد متعه ندارد حق هيچكس كه بود اين
  :ميگويد كه ميكند تأكيد را نظر آن باشد داشته اصلي اگر روايت اين پس

 همسرانشان  كه افرادي يا مجرد افراد يعني زن به مندنياز مردمان براي متعه قانون "
 نه است موقت ازدواج جواز بر دليل روايت اين پس " است شده تشريع نيستند نزدشان

 . آن حرمت بر دليل
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 بخش سوم 

 زن و استقالل اجتماعي 
 

 . تولد از قبل دادن شوهر
 . دختران معاوضه
 زهرا با :فرمود بود  آمده) ع( زهرا حضرت اريخواستگ به كه) ع( علي پاسخ در اكرم پيغمبر

 . گذارم مي ميان در
 . بود سفيد زن، اسالمي نهضت

 . نيست حرفي نيست مطلق اختياردار پدر اينكه در اسالم، نظر از
 . محبت اسير زن و است شهوت بنده مرد

 حمايت دمر شكارچيگري  حس مقابل در را او بلكه است، نكرده تلقي اراده بي زنرا اسالم،
 . است كرده
 . دختر بر پدر واليت درباره بحثي
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 استقالل در انتخاب سرنوشت 
 

  :اكرم رسول نزد آمد هراسان و نگران دخترك
  ...پدر اين دست از اهللا رسول يا -
  است؟ كرده چه تو با پدرت مگر ...-
 . است رآوردهد او بعقد مرا بخواهد مرا نظر قبال كه آن بدون و دارد اي زاده برادر -
 . باش عمويت پسر زن و بگذار صحه نكن، مخالفت هم تو است، كرده او كه حاال -
  ندارم؟ دوستش  كه بشوم كسي زن چگونه. ندارم دوست را عمويم پسر من اهللا رسول يا -
 داري دوست خودت را كس هر برو خودت، با اختيار. هيچ نداري، دوست را او اگر -

 . كن انتخاب بشوهري
 او از غير كسي  زن و ندارم دوست را ديگر كسي او جز و دارم دوست خيلي را او اتفاقا -

 با آمدم عمدا است، كرده را كار  اين بخواهد مرا نظر آنكه بدون پدرم چون اما. شد نخواهم
 پس اين از كنم اعالم زنان همه به و بشنوم را جمله  اين شما از تا كنم جواب و سئوال شما

 خواهند مي كه تصميمي هر خود سر ندارند قح پدران
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 . دهند شوهر ميخواهد خودشان دل كه كس بهر را دختران و بگيرند 
 طرق از الكالم جواهر در جواهر صاحب و مسالك در ثاني شهيد مانند فقها را روايت اين
 راختياردا را خود پدران عرب، غير جاهليت مانند عرب، جاهليت در. اند كرده نقل عامه

 شوهر، انتخاب در آنها براي و ميدانستند خود  مادران احيانا و خواهران و دختران مطلق
 حق آنها نبودن در و برادر يا پدر مطلق حق گرفتن تصميم. نبودند  قائل اختياري و اراده

 . بود عمو مطلق
 از هنوز كه را دختراني ميدادند حق بخود پدران كه بود كشيده آنجا به اختيارداري اين كار
 بزرگ و شد متولد وقت هر كه آورند در ديگري مرد بعقد پيش پيش اند نشده متولد مادر
 . ببرد خود براي را دختر آن باشد داشته حق مرد آن شد

 

 شوهر دادن قبل از تولد 
 در اي تازيانه و بود سواره كه حالي در يكروز داد، انجام اكرم پيغمبر كه حجي آخرين در

  :گفت و گرفت آنحضرت بر راه سر يمرد داشت، دست
 . دارم شكايتي -
 . بگو -
 كرده شركت جنگلها از يكي در مرقع بن طارق و من جاهليت، دوران در پيش سالها در -

 بمن اي نيزه كه كيست برآورد فرياد. كرد پيدا اي نيزه به احتياج كار وسط طارق. بوديم
 قول گفت ميدهي؟ پاداش چه گفتم و فتمر جلو  من بگيرد؟ من از آنرا پاداش و برساند
 او به را خود نيزه و كردم قبول من. كنم بزرگ تو براي كنم پيدا كه دختري اولين ميدهم
  دختردار او كردم پيدا اطالع و افتادم بفكر اخيرا. شد سپري سالها. گذشت  قضيه. دادم
 مطالبه را خود دين و  دمآور او بياد را قصه و رفتم. دارد خانه در اي رسيده دختر و شده
 ام آمده اكنون. بگيرد مهر من از مجددا ميخواهد زده قولش زير و درآورده دبه او اما. كردم
  او؟ با يا  است من با حق آيا ببينم تو پيش

  است؟ سني چه در دختر -
 . شده پيدا سرش در هم سپيد موي. شده بزرگ دختر -
 بحال را بيچاره دختر و كارت دنبال برو. طارق با نه است، تو با نه حق ميپرسي من از اگر -

 . بگذار خود
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 اين كه بود رفته فرو انديشه در. كرد نگاه و شد خيره پيغمبر مدتي. شد حيرت غرق مردك
 هم جديدي مهر اگر چرا !؟ نيست خود دختر اختياردار پدر مگر. است قضاوتي جور چه
  نارواست؟ كار اين كند من تسليم را  دخترش خود رضاي و بميل او و بپردازم دختر بپدر

  :فرمود و برد پي او مشوش انديشه به او متحيرانه نگاههاي از پيغمبر
 . " طارق رفيقت  نه و ميشوي گنهكار تو نه گفتم من كه ترتيب اين با باش مطمئن " -
 

 معاوضه دختران با خواهران 
 . بود دختران  به نسبت پدران طلقم اختيارداري مظاهر از ديگر يكي " شغار " نكاح
 با داشتند  خانه در رسيده دختر دو كه نفر دو. دختران كردن معاوضه يعني شغار نكاح

 ميرفت بشمار ديگر آن مهر دختر دو از يك هر كه ترتيب اين به ميكردند معاوضه يكديگر
 . كرد منسوخ نيز را رسم اين اسالم. ميگرفت تعلق او پدر به و
 

 گذارد  آرم دخترش زهرا را در انتخاب شوهر آزاد ميپيغمبر ا
. نكرد سلب آنها از را آنها اختيار و اراده هرگز. داد شوهر دختر چند خود اكرم پيغمبر
 اكرم پيغمبر نزد) ع( مرضيه زهراء خواستگاري براي) ع( طالب ابي بن علي كه هنگامي

 من و اند آمده زهرا خواستگاري به نيز ديگر نفر چند كنون تا فرمود اكرم پيغمبر رفت،
. است برگردانده را خود چهره نارضائي بعالمت او اما.  ام گذاشته ميان در زهرا با شخصا
 . ميرسانم او اطالع به را تو  خواستگاري اكنون
 خالف بر زهرا  ولي. گذاشت ميان در عزيزش دختر با را مطلب و زهرا نزد رفت پيغمبر
 اكرم پيغمبر. فهماند را خود  رضايت خود سكوت با برنگرداند، را خود چهره ديگر نوبتهاي
 . آمد بيرون زهرا نزد از گويان تكبير

 نهضت اسالمي زن، سفيد بود 
 ناحيه در تنها  بزن اسالم خدمت. داد انجام زن بجنس نسبت را خدمتها بزرگترين اسالم
 استقالل داد، شخصيت اد،د  حريت او به كلي بطور. نبود پدران مطلق داري اختيار سلب
 حقوق طريق در اسالم كه گامي اما. شناخت  برسميت را او طبيعي حقوق داد، نظر و فكر
 از ديگران و ميگذرد زمين  مغرب در آنچه با برداشت زن
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  :دارد اساسي تفاوت دو ميكنند تقليد آنها 
 ضمن در ما.  است كرده اعجاز زمينه اين در ماسال :مرد و زن روانشناسي ناحيه در اول

 . داد خواهيم دست  آن از هايي نمونه و كرد خواهيم بحث باره اين در آينده مقاالت
 به و كرد آشنا انسانيشان  بحقوق زنانرا آنكه عين در اسالم كه اينست در اينكه دوم تفاوت

 بدبيني و طغيان و عصيان و تمرد به را آنها هرگز داد استقالل و حريت و شخصيت آنها
 . نكرد وادار مرد بجنس نسبت
 نزد را پدران احترام. بنفش نه و كبود نه و قرمز نه و سياه نه بود، سفيد زن، اسالمي نهضت

 زنان. نكرد متزلزل را ها خانواده اساس ،نبرد ميان از زنان زدن را شوهران احترام و دختران،
 اجتماع شكارچي و مجرد دانمر براي. نكرد بدبين فرزندان  تربيت و مادري و بشوهرداري را
   دختران و شوهران پاك آغوش از را زنان. نكرد درست وسيله ميگردند مفت شكار دنبال كه
 نكرد كاري. نداد  پولداران و اداري پست صاحبان تحويل مادران و پدران مهر پر دامن از را
 خانواده مقدس كانون واي  اي كه شود بلند آسمان به ها ناله اقيانوسها سوي آن از كه

 كشي بچه همه اين با كنيم؟ چه فساد اينهمه با رفت، ميان از پدري اطمينان شد، متالشي
 معلوم آنها پدران كه نوزاداني كنيم؟ چه زنا نوزاد درصد  چهل با كنيم؟ چه جنين سقط و

  آنها به اي عالقه اند نياورده بدنيا مهربان پدري خانه در را آنها چون آنها  مادران و نيست
 آنها بسراغ  هيچوقت ميدهند تحويل اجتماعي مؤسسه يك به را آنها همينكه و ندارند
 . آيند نمي
 تيره و سياه  نهضت نه اسالمي سفيد نهضت اما. هست زن نهضت به نيازمندي ما كشور در

 باشد، كوتاه آن در دخالت و شركت از پرست شهوت جوانان دست كه نهضتي. اروپائي
 قانون تغيير  بنام اينكه نه بگيرد، سرچشمه اسالمي عاليه تعليمات از ستيبرا كه نهضتي
 به اول درجه در كه نهضتي گيرد، قرار هوس و هوا دستخوش اسالمي مسلم قوانين مدني،
 خود بر اسالم نام كه اجتماعاتي در كند روشن تا بپردازد منطقي و عميق بررسي يك

 . ميگردد اجرا اسالمي تعليمات اندازه چه اند نهاده
 بحث الزم مسائل  همه در آنكه از پس باشد همراه مقاالت اين ادامه توفيق خدا بياري اگر
 ايراني زن آنوقت. كرد خواهيم منتشر را زن اسالمي نهضت كارنامه رسانديم بپايان را خود

  و نو هم كه كند بپا نهضتي تواند مي ديد خواهد
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 گرفته  سرچشمه خودش قرني چهارده مستقل لسفهف از هم و باشد منطقي و پسند دنيا
 . باشد كرده دراز غرب دنياي بطرف يوزگي در دست اينكه بدون باشد،

 

 مسأله اجازه پدر 
 دوشيزگان عقد در آيا كه اينست است مطرح دختران بر پدران واليت نظر از كه اي مسئله

  نه؟ يا است شرط نيز پدر اجازه ميكنند شوهر بار اولين براي كه
 : است مسلم چيز چند اسالم نظر از

 عاقل و بالغ اگر پسر و دختر از يك هر. دارند استقالل اقتصادي نظر از دو هر دختر و پسر
 كه باشند داشته فكري رشد  اندازه آن اجتماعي نظر از يعني باشند رشيد بعالوه و باشند
 قرار خودشان اختيار در بايد را آنها ثروت كنند نگهداري و حفظ را خود مال شخصا بتوانند

 . ندارد دخالت و نظارت حق ديگر كس يا و برادر يا شوهر يا مادر يا پدر. داد
 و عقل واجد و برسند بلوغ بسن اگر پسران. است ازدواج امر به مربوط ديگر مسلم مطلب
 اگر دختر :دختران اما. ندارد دخالت حق كسي و هستند خود اختياردار خود باشند رشد

 او كار در دخالت حق كسي اينكه لحاظ از قطعا است، بيوه اكنون و است كرده شوهر كباري
 پيمان مردي با ميخواهد كه است بار اولين و است  دوشيزه اگر و. است پسر مانند ندارد

  چطور؟ ببندد زناشوئي
 كس هر به را او او، رضاي و ميل بدون نميتواند و نيست او مطلق اختياردار پدر اينكه در
 جواب در صريحا اكرم پيغمبر ديديم چنانكه. نيست حرفي بدهد شوهر خواهد مي دلش كه

  نيستي مايل اگر فرمود بود داده شوهر را او او، نظر و اطالع بدون پدرش  كه دختري
 آيا كه است  جهت اين در هست فقها ميان كه اختالفي. كني ازدواج ديگري با ميتواني

 موافقت يا و كنند ازدواج كنند جلب را پدران موافقت آنكه بدون ندارند حق دوشيزگان
  نيست؟ آنها ازدواج صحت شرط بهيچوجه پدران
 با موافقت از جهت بدون پدران اگر كه است قطعي و مسلم نيز ديگر مطلب يك البته

 اتفاق به اينصورت در  دختران و ميشود ساقط آنها حق كنند امتناع خود دختران ازدواج
 . دارند مطلق آزادي شوهر انتخاب در اسالم فقهاي همه
 و است اختالف فقهاء ميان گفتيم چنانكه نه؟ يا است شرط پدر موافقت آيا باينكه راجع
 ولي نميدانند شرط را پدر موافقت متأخر فقهاي خصوصا فقها اكثريت شايد
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 احتياط مطابق آنها يفتوا  كه دوم دسته از ما مدني قانون. ميدانند شرط آنرا هم اي عده 
 . است كرده پيروي است
 ولي نميكنيم  بحث آن درباره اسالمي نظر از نيست اسالمي مسلم مسئله يك مطلب چون

 كه اينست خودم شخصي نظر بعالوه. كنم بحث باره اين در ميدانم الزم اجتماعي نظر از
 . است رفته صوابي راه اينجهت از مدني قانون

 

 و زن اسير محبت مرد بنده شهوت است 
 مردي با پدران  موافقت بدون - است خوب الاقل يا - است الزم دوشيزگان اينكه فلسفه
 اجتماعي رشد لحاظ از و شده شناخته قاصر دختر كه نيست اين از ناشي نكنند ازدواج
 دوشيزه و بيوه ميان است فرقي چه بود جهت اين به اگر. است آمده بحساب مرد از كمتر
 نياز قول اين طبق ساله هجده دوشيزه و ندارد پدر  موافقت به نيازي ساله شانزده بيوه كه

 بالغ بدختر اسالم چرا است قاصر خودش كار اداره در اسالم نظر از دختر اگر بعالوه. دارد
   مستغني و صحيح را او ميليوني صد چند معامالت و است داده اقتصادي استقالل رشيد

 جنبه از گذشته كه دارد ديگري فلسفه مطالب اين ميداند؟ شوهر يا ربراد يا پدر موافقت از
 آفرين بايد مدني قانون نويسندگان  به و پوشيد چشم نميتوان فلسفه اين از فقهي، ادله
  .گفت
 روانشناسي از  اي گوشه به. نيست مربوط زن فكري و عقلي رشد عدم و قصور به مطلب اين
 خوش به و طرف يك از مرد گري شكارچي بحس است مربوط. است مربوط مرد و زن

 . ديگر طرف از مرد صداقت و وفا به نسبت زن باوري
 شهوت آورد مي در پا از و ميلغزاند را مرد آنچه. محبت اسير زن و است شهوت بنده مرد

 اما. است بيشتر مرد از شهوت مقابل در استقامتش و صبر روانشناسان باعتراف زن و است،
 و وفا و صفا و محبت نغمه كه اينست كند مي اسير و آورد مي در پا از را زن كه چيزي آن

 است دوشيزه كه مادامي زن. همينجاست در زن باوري خوش. بشنود مردي دهان از عشق
 باور بسهولت را مردان محبت هاي زمزمه است، نخورده اش جامه به مردان صابون هنوز و

 . ميكند
 زن و مرد براي دنيا " :عنوان تحت را امريكائي روانشناس ،ريك پروفسور نظريات نميدانم

 :گويد مي او نخوانديد؟ يا خوانديد روز زن مجله 90 شماره در " نيست جور يك
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 " دارم دوست را تو عزيزم، " اصطالح بگويد، بزني ميتواند يكمرد كه اي جمله بهترين 
 . است

 
  :ميگويد او هم
 . " عمر تمام براي او نگهداري و يكمرد قلب آوردن دستب يعني زن يك براي  خوشبختي "
 

 كرده بيان وضوح به پيش قرن چهارده را حقيقت اين خدائي، روانشناس آن اكرم، رسول
  :فرمايد مي. است

 ." رود نمي بيرون زن دل از هرگز دارم، دوست را تو "  زن به مرد سخن "
 

 تو عشق از عزيزم، " دام. ميكنند استفاده همواره زن احساس اين از شكارچي مردان
 . است دامها بهترين ندارند اي تجربه مردان درباره كه دختراني شكار براي " ميميرم

 او كه جواد  بنام مردي و كند خودكشي ميخواست كه افسر بنام زني داستان روزها اين در
 از افسر اغفال يبرا مرد  آن. كشيد بدادسرا كارشان و بود زبانها سر بود كرده اغفال را

  :گويد مي چنين روز  زن مجله نقل طبق افسر و ميكند استفاده فوق فورمول
 
 . " ببينم را او ساعت هر و روز هر خواست مي دلم اما نميزدم حرف او با چه اگر "
 همينطورند زنها همه. داشتم روحي نياز ميداشت ابراز كه بعشقي اما. بودم نشده عاشقش "

 و دختران براي هميشه و دارند  دوست را عاشق باشند داشته دوست را قعش آنكه از قبل
 . " نبودم مستثني قاعده اين از نيز من .آيد مي بوجود عشق عاشق شدن پيدا از پس زنان

 
 الزم كه اينجاست. آزموده نا دختران بحال واي. است ديده تجربه و بيوه زن يك اين تازه
  مردان  احساسات از كه پدرش با ناآزموده، مرد دختر است
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 ميخواهند سعادت و خير دختران براي استثنائي شرايط در جز پدران و است آگاه بهتر
 . كند جلب را او موافقت لزوما و كند مشورت

 او شانه روي را خود حمايت دست بلكه است، نكرده تحقير را زن بهيچوجه قانون اينجا در
 يا پدران موافقت جلب به ملزوم را ما قانون چرا كه كنند ادعا پسران اگر. است گذاشته
 موافقت جلب بلزوم دختران بنام كسي كه نيست  منطق از دور آنقدر است، نكرده مادران
 . كند اعتراض پدران

 و عادل و زهره و  بيوك داستان قبيل از داستانهائي با روز هر كسانيكه از ميكنم تعجب من
 اعتنائي بي و تمرد به را  دختران هم باز و ميشنوند و بينند مي و هستند مواجه نسرين
 . ميكنند توصيه اولياءشان به نسبت

 زن به  نسبت دلسوزي مدعي كه افرادي ميان است تباني نوعي من نظر از كارها اين
 درست طعمه آنها براي اينها امروز، عصر در زن شكارچيان و صيادان ميان و هستند
 . ميدهند رم آنها بسوي را اشكاره و مينمايند آوري تير ميكنند،

 
  :ميگويد روز زن مجله 88 شماره در پيشنهاد 40 نويسنده

  مخالف نيز و. است رشد و بلوغ به مربوط قانوني مواد همه ناقض و مخالف 1043 ماده "
  " ...است متحد ملل منشور و انسانها آزادي اصل

 
 دارند حق پدران  كه اينست مزبور ماده مفاد كه است كرده تصور چنين نويسنده اينكه مثل

 مانع جهت بي دارند حق يا. دهند شوهر بخواهند كه كس بهر را دختران خود پيش از
 . بشوند خود دختران ازدواج

 بدانيم ازدواج  صحت شرط را پدر موافقت و باشد دختران خود بدست ازدواج اختيار اگر
 نداشته بشود دختر ازدواج  مانع كه خاصي سليقگي كج يا نيت سوء پدر اينكه بشرط آنهم
 مراقبتي و احتياط يك اين دارد؟ انسانها  آزادي اصل با منافاتي چه و دارد عيبي چه باشد
 بطبيعت ظن سوء نوعي از ناشي و است كرده نكرده تجربه  زن حفظ براي قانون كه است
 . است مرد

  :ميگويد مزبور نويسنده
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 اصوال و كند پيدا  فكري رشد آنكه از پيش سالگي، سيزده سن در را دختر ما قانونگذار " -
 ميداند ازدواج براي صالح كند كدر بدرستي را داشتن همسر و بودن همسر و ازدواج معني

   صالحيت سبزي كيلو چند فروش و خريد براي هنوز كه موجودي چنين يك ميدهد  اجازهو
 كه بدختري اما. نمايد انتخاب العمر دامما زندگي شريك خودش براي و كند ازدواج ندارد
 دانش از عالي بمقام و است  ديده دانشگاه و خوانده درس و دارد سال چهل يا پنج و بيست
 خود بيسواد و عوام پدري جد يا پدر  تصويب و اجازه بدون نميدهد اجازه است رسيده
  " ...كند ازدواج

 
 ازدواج پدر اجازه  بدون ميتواند ساله زدهسي دختر كه ميشود استفاده قانون كجاي از اوال
 پدر اجازه شرطيت ثانيا تواند؟  نمي ديده دانشگاه ساله چهل يا پنج و بيست دختر و كند
 سرچشمه زنان به نسبت مرد احساسات  درك و پدري عاطفه از كه است حدودي در

 . ندارد اعتبار بگيرد بخود تراشي مانع شكل اگر و ميگيرد
 نظر از كه باشد شده مدعي و باشد شده پيدا كنون تا قاضي نفر يك ميكنمن گمان ثالثا

 بقول كه ساله سيزده دختر يك و نيست شرط ازدواج در فكري و عقلي رشد مدني قانون
 در مدني قانون. كند ازدواج ميتواند نميفهميد را همسر انتخاب و ازدواج معني نويسنده

 و عاقل و بالغ بايد شوند محسوب اهل متعاملين هاينك  براي " :گويد مي چنين 211 ماده
 معامله باب نكاح باب و رفته بكار متعاملين كلمه جمله اين در چند هر. " باشند رشيد
 181 ماده از  كه) الزامات و معامالت عقود،( است، كلي عنوان يك دنباله چون اما ، نيست
 كه اند كرده تلقي " عام اهليت " انبعنو را 211 ماده مدني قانون كارشناسان شود، مي آغاز
 . است الزم عقود همه در
 " از پس را زن نام و " الرشيد - العاقل البالغ " از پس را مرد نام قديم هاي قباله تمام در

 اين از مدني قانون نويسندگان است ممكن چگونه .ميكردند ذكر " الرشيده العاقله البالغه
 ! باشند؟ مانده غافل نكته
 آنكه با كه بكشد اينجا به فكري انحطاط كار كه اند نميكرده باور مدني قانون دگاننويسن
 رشد و عقل و بلوغ به نكاح باب در اي ماده مجددا كه باشد الزم اند كرده ذكر را عام اهليت

 . دهند اختصاص
   كه را 1064 ماده) شايگان سيدعلي دكتر آقاي( مدني قانون شارحين از يكي
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 اهليت و است بزوجين مربوط اينكه بخيال " باشد قاصد و عاقل و بالغ بايد عاقد " :ميگويد
 عام اهليت كه 211 ماده با است، نكرده ذكر را رشد شرط و ميكند بيان نكاح براي را آنها
 ماده صورتيكه در. است برآمده توجيه مقام در سپس و دانسته منافي است كرده ذكر را

 . باشد رشيد عاقد نيست الزم و است عاقد به مربوط 1064
. اسالم قانون نه و  مدني قانون نه است ايراني مردم عمل است اعتراض قابل اينمورد در آنچه
 و ميدانند مطلق اختياردار را خود ، جاهليت دوران مانند هنوز پدران غالب ما مردم ميان در

 بي اش، آينده رزندانف پدر و زندگي شريك و همسر  انتخاب امر در را دختر نظر اظهار
 است اسالم مسلمات از آن لزوم كه دختر فكري رشد به و ميدانند  نزاكت از خارج و حيائي
  و ميگيرد صورت دختران رشد از قبل كه عقدهائي است بسيار چه. نميكنند  توجهي
 . است اثر بال و باطل شرعا

 صورتيكه در. دانند مي افيك را دختر بلوغ. نميكنند جستجو و تحقيق دختر رشد از عاقدها
 دست در دختران فكري و عقلي رشد آزمايش زمينه در بزرگ علماء از داستانها چه ميدانيم

 تن دختري بستن عقد به تنها. اند ميدانسته شرط را دختر ديني رشد علماء از بعضي. است
 اين عاقدها و اطفال اولياء غالب متأسفانه و كند استدالل بتواند دين اصول در كه ميدادند
 . نميكنند را مراعاتها

 قانون سر ا ر ها كوزه و ها كاسه همه بايد شود، انتقاد مردم اين عمل نيست بنا اينكه مثل اما
 است اسالمي قوانين زائيده كه  مدني قانون معايب متوجه را مردم افكار و شكست مدني
 . كرد

  :ميگويد ماده اين. است 1042 ادهبم مربوط است وارد مدني قانون بر من بنظر كه ايرادي
 
 سال هيجده بسن  كه مادام نميتوانند اناث نيز تمام سال پانزده سن به رسيدن از بعد "

 . " كنند شوهر خود ولي اجازه بدون اند نرسيده تمام
 

 تواند نمي  ولي اجازه بدون باشد بيوه چند هر هجده و پانزده ميان دختر ماده اين طبق
 شرايط واجد زني اگر عقلي اعتبار نظر از نه و شيعه فقه نظر از نه صورتيكه در. كند شوهر
 . كند جلب را پدر موافقت كه ندارد لزومي  است كرده شوهر هم بار يك و باشد رشد و بلوغ
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 اسالم و تجدد زندگي : بخش چهارم
 

 . زمان مقتضيات
 . نهرو نظر از زمان مقتضيات و دين

 . است  برانگيخته را خارجيان اعجاب زندگي يشرفتهايپ با اسالم انطباق خاصيت
 در متغيري و ناثابت وضع متغير، احتياجات براي و ثابت قوانين ثابت، احتياجات براي اسالم
 . است گرفته نظر
  سازيم؟  منطبق چيز چه با را زمان خود پس كنيم منطبق زمان با را چيز همه اگر
 . است ديگر گروهي جهالت و گروهي جمود از ناشي زمان با اسالم انطباق عدم فكر
 . كند مي تشبيه است رشد حال در كه گياهي به را اسالمي جامعه قرآن
 . است كرده متالشي را شماري بي هاي خانواده " قرن پديده " كلمه
 موجه  زمان مقتضيات نام به را فسادي هر جاهل و گيرد، نمي خو كهنه با جز جامد
 . شمارد مي
 و تحرك خاصيت آنها به و رفته كار به اسالمي قوانين ساختمان در كه والهائيل و پيچ

 . است داده انعطاف
 . است حرام طفيليگري نيست، حرام لگني كاله
 . است شده قائل " وتو " حق حرج قاعده و ضرر قاعده براي اسالم
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 ) ١( اسالم و تجدد زندگي
 

 مقتضيات زمان 
 را مسلمين انحطاط و عظمت مسئله كه " سرنوشت و سانان " كتاب مقدمه در اينجانب
 :ام دانسته بررسي قابل  بخش سه در را مسلمين انحطاط علل در تحقيق ام كرده بررسي
 . بيگانه عوامل بخش مسلمين، بخش اسالم، بخش

 الزم را آنها در تحقيق و بررسي كه اي هفتگانه و بيست موضوعات از يكي مقدمه، آن در
 مقتضيات و اسالم " عنوان  تحت اي رساله كه ام داده وعده و است موضوع مينه ام شمرده
 . ام كرده تهيه آن براي قبال زيادي يادداشتهاي  البته و كنم منتشر زمينه اين در " زمان
 گنجانيد، درآيد،  رساله يك بصورت بايد كه مطالبي تمام نميتوان مقاالت سلسله اين در

 كنم روشن موضوع اين درباره را  مقاالت اين محترم خوانندگان ذهن اجماال كه آنجا تا ولي
 . داد خواهم توضيح
 مسلمانان ما  براي آنكه از پيشتر و بيشتر كه است موضوعاتي از پيشرفت و مذهب موضوع
 فقط جهان روشنفكران از  بسياري. است بوده مطرح مذاهب ساير پيروان براي باشد مطرح

 زندگي تجدد و مذهب ميان اند ميكرده فكر كه اند كرده كتر را مذهب جهت آن از
 و توقف دينداري  الزمه اند ميكرده فكر. است ناسازگاري



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 ٨۶

 يك و ثبات را مذهب خاصيت ديگر عبارت به و است، تحول و تحرك با مبارزه و سكون 
 . اند دانسته مي موجود صورتهاي و شكلها حفظ و نواختي

 معتقد مذهبي و دين بهيچ و است داشته مذهبي ضد قايدع هند فقيد وزير نخست نهرو
 كرده متنفر مذهب از را وي كه چيزي كه آيد مي بر چنين وي هاي گفته از. است نبوده
 . است مذهب يكنواختي و " دگم " جنبه است،
 ميشود معتقد و ميكند احساس) خالء( يك جهان در و خودش وجود در عمر اواخر در نهرو
 مذهب به شدن نزديك از حال عين در. كند پر نميتواند معنوي نيروي زج را خالء اين

 . كند مي وحشت هست مذهبي درهر ميكند فكر كه يكنواختي و جمود حالت همان بخاطر
 است آورده بعمل  اي مصاحبه وي با نهرو عمر اواخر در كارانجيا بنام هندي نگار روزنامه يك

 كلي مسائل درباره نهرو كه  است نظري اظهار آخرين ظاهرا و) است شده چاپ بفارسي(
 . است كرده جهاني

 و روشنفكران از بعضي :گويد مي ميكند مذاكره وي با گاندي به راجع كه آنجا كارانجيا
 و معنوي روشهاي و  احساساتي حلهاي راه با جي گاندي كه دارند عقيده مترقي عناصر
 . ساخت ضعيف و متزلزل علمي اليسمسوسي به را شما ابتدائي اعتقادات خود روحاني

 خوب و الزم نيز  روحاني و معنوي روشهاي از استفاده :ميگويد ميدهد كه جوابي ضمن نهرو
 از استفاده امروز كه بسا چه و بودم عقيده هم جي گاندي با مورد اين در هميشه من. است
 رواج كه جديدي نتمد معنوي خالء برابر در امروز زيرا ميشمارم الزمتر را وسائل اين

 . بيابيم روحاني و معنوي  پاسخهاي بايد ديروز از بيش ميپذيرد
 هاي نارسائي  برخي نهرو و ميكند سؤاالتي وي از ماركسيسم به راجع سپس كارانجيا

 وقت اين در. ميكند  طرح را روحي حلهاي راه همان دوباره و ميكند گوشزد را ماركسيسم
  :ميگويد بوي كارانجيا

 ميگوئيد سخن روحي و اخالقي حلهاي راه مفاهيم از اكنون كه شما اظهارات آيا نهرو، آقاي
 بوجود تفاوتي) جواني زمان در نهرو خود يعني (ديروز لعل جواهر با جنابعالي ميان

 در عمرش  شامگاه در نهرو آقاي كه ميكند ايجاد را تصور اين ميگوئيد شما آنچه آورد؟ مين
 . است برآمده خداوند جستجوي
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 و اخالقي حلهاي  راه و موازين روي بر من تأكيد ام، يافته تغيير من آري، ميگويد نهرو
 پيش مسئله اين اكنون ": ميگويد وي خود سپس ...نيست نادانسته و توجه بدون روحي

 جواب اينطور و " برد باال عاليتري سطح  به را روحيات و اخالق ميتوان چگونه كه آيد مي
 كوته شكلي به مذهب متأسفانه اما دارد، وجود مذهب منظور  اين براي است هيبدي :ميدهد
 معين تشريفاتي بعضي انجام و قالبي و خشك دستورهاي از پيروي صورت  به و نظرانه
 و روح كه حالي در است باقيمانده آن خارجي صدف و ظاهري شكل. است آمده  پائين
 . است رفته ميان از آن واقعي  مفهوم

 

 الم و مقتضيات زمان اس
 مداخله  مردم زندگي شئون در اسالم مانند مذهبي و دين هيچ مذاهب و اديان ميان در

 رشته يك و اوراد و اذكار و عبادات سلسله يك به خود مقررات در اسالم. است نكرده
 است كرده بيان را خدا با بندگان روابط همانطوريكه است، نكرده اكتفا اخالقي اندرزهاي

 شكلهاي در نيز بيكديگر نسبت را افراد وظايف و حقوق و انسانها روابط اصلي وطخط
 است ديني چنين كه اسالم درباره زمان با انطباق پرسش قهرا. است كرده بيان گوناگون
 . كند مي پيدا مورد بيشتر

 

 خصلت انطباق اسالم با زمان از نظر خارجيان 
 مدني و اجتماعي  قوانين نظر از را اسالم خارجي، ننويسندگا و دانشمندان از بسياري اتفاقا
 ستايش مترقي قوانين سلسله  يك بعنوان را اسالمي قوانين و اند داده قرار مطالعه مورد
 پيشرفتهاي با را آن قوانين انطباق قابليت و دين اين بودن جاويد و زنده خاصيت و كرده
 . اند داده قرار تمجيد و توجه مورد زمان
 : است گفته نگليسيا فكر آزاد و معروف نويسنده شاو برنارد

  را احترام نهايت عجيبش بودن زنده خاصيت بواسطه محمد بدين نسبت  هميشه من "
 و گوناگون حاالت بر تسلط و توافق استعداد كه است مذهبي تنها اسالم من بنظر. ام داشته
 . دارد را مختلف قرون با مواجهه و زندگي متغير صور

 محمد ايمان  كه است شده پديدار آن آثار اكنون همين از و ميكنم بيني پيش ينچن "
 . بود خواهد فردا اروپاي قبول مورد
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 رسم محمد آئين از تاريكي شمايل تعصب، يا جهالت نتيجه در وسطي قرون روحانيون "
 اين هدربار من بود، كرده  جلوه مسيح ضد عصبيت و كينه روي از آنها بچشم او ميكردند،

 نبوده مسيح ضد تنها نه كه رسيدم نتيجه  اين به و كردم مطالعه العاده فوق مرد اين مرد
 اختيار صاحب او چون مردي اگر من بعقيده. شود ناميده  بشريت دهنده نجات بايد بلكه

 و صلح كه يافت خواهد توفيق دنيا مشكالت و مسائل حل در طوري بشود جديد دنياي
 . " شد خواهد تأمين بشر  آرزوي سعادت

 
 دارون انواع بنياد بار اولين براي او. است مسلك مادي لبناني عرب يك شميل شبلي دكتر

 كرد ترجمه عربي بزبان مذهبي، عقائد  عليه اي حربه بعنوان آلماني، بوخنر شرح بضميمه را
 . داد قرار زبانان عربي اختيار در و

 آن آورنده  عظمت و باسالم نسبت حسينت و اعجاب از است ماترياليست آنكه با وي
 ستايش زمان با انطباق  قابل و زنده آئين يك بعنوان را اسالم همواره و نميكند خودداري

 . كند مي
 است كرده منتشر بعربي واالرتقاء النشوء فلسفه بنام كه كتابي دوم جلد در مرد اين

 به كه خارجيان از يكي رد در را مقاله اين " والعمران القرآن " عنوان تحت دارد اي مقاله
 . است نوشته دانسته مسلمين انحطاط  مسئول را اسالم و كرده مسافرت اسالمي كشورهاي

 تعاليم از انحراف  مسلمين انحطاط علت كه كند ثابت مقاله اين در دارد سعي شميل شبلي
 را اسالم يا يكنندم حمله اسالم  به كه ها غربي از عده آن و اسالم نه است اسالمي اجتماعي

   مقرراتي و بقوانين ها شرقي كردن بين بد با ميخواهند و دارند نيت سوء يا و شناسند نمي
 . بگذارند آنها بگردن را خود بندگي طوق برخاسته، خودشان ميان از بهرحال كه
 پيدا عموميت  نه يا دارد هماهنگي زمان مقتضيات با اسالم آيا كه پرسش اين ما عصر در
 ديده دنيا و كرده تحصيل  طبقه مخصوصا و مختلف طبقات با كه اينجانب. است دهكر

 پرسش و سؤال مورد مطلب اين اندازه  به ام نديده را مطلبي هيچ دارم، معاشرت و برخورد
 . شود واقع
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 اشكاالت 
 تغييردر چيز همه جهان اين در ميگويند و ميدهند فلسفي رنگ خود پرسش به گاهي
 مستثني قاعده اين از نيز بشر اجتماع. نميماند باقي يكنواخت و ثابت يزيچ هيچ است،
 باقي و ثابت بتواند هميشه براي  اجتماعي قوانين سلسله يك است ممكن چگونه و نيست
  بماند؟

 آنچيزي. است  واضح جوابش دهيم قرار توجه مورد را مسئله اين فلسفي نظر از صرفا اگر
 همانا دارد تكامل و ترقي دارد، انحطاط و رشد ميشود، كهنه و نو است، تغيير در همواره كه

 زنده موجودات مثال است، ثابت جهان قوانين اما و. است اينجهان مادي تركيبات و مواد
. اند كرده بيان را تكامل قوانين دانشمندان و ميكنند و كرده پيدا  تكامل خاصي قوانين طبق
 قوانين البته ؟چطور تكامل و تغيير قوانين اما. تكاملند و تغيير در دائما زنده موجودات خود
 فرق اينجهت در. است قوانين  درباره ما سخن و نيستند متكامل و متغيير تكامل و تغيير

 زيرا قراردادي، و وضعي قانون يك يا باشد  طبيعي قانون يك نظر مورد قانون كه نميكند
 و. باشد گرفته سرچشمه فطرت و عتطبي از  قراردادي و وضعي قانون يك است ممكن
 . باشد بشري اجتماعات و افراد  تكاملي سير خط كننده تعيين
 تنها دارد وجود  زمان مقتضيات با اسالم انطباق عدم و انطباق زمينه در پرسشهائيكه ولي

 كه اينست ميشود تكرار ديگر پرسش هر از بيش كه پرسشي آن. ندارد فلسفي و كلي جنبه
   نواخت يك و ثابت بشر اجتماعي احتياجات و ميشود وضع احتياجات زمينه در قوانين
 . باشد يكنواخت و ثابت تواند نمي نيز اجتماعي قوانين پس نيست،

 مبين دين اعجازآميز  هاي جنبه از يكي اتفاقا. است اي ارزنده و خوب پرسش چه پرسش اين
 كه اينست ميكند افتخار و غرور  احساس آن از دانشمندي و فهميده مسلمان هر كه اسالم
 و موقت احتياجات مورد در و ثابت قوانين اجتماعي يا فردي ثابت احتياجات مورد در اسالم
 سلسله اين با كه اي اندازه تا خداوند بياري ما و است گرفته نظر در متغيري وضع متغير

 . داد خواهيم شرح باشد متناسب  مقاالت
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 شود؟ خود زمان با چه چيز منطبق 
 

 افرادي اكثر اينكه يكي: ميدانم الزم را مطلب دو ذكر شويمب مبحث اين وارد آنكه از قبل اما
 در كه تغييري هر ميكنند خيال ميزنند  دم زمان اوضاع تغيير و تكامل و پيشرفت از كه

 بحساب بايد باشد گرفته سرچشمه زمين مغرب از اگر خصوصا ميشود پيدا اجتماعي اوضاع
 امروز مردم دامنگير كه است افكاري ترين كننده گمراه از اين و گذاشت، پيشرفت و تكامل
 . است شده
 جاي كاملتر و شود مي عوض بروز روز زندگي ابزارهاي و وسائل چون گروه اين خيال به

 در كه تغييراتي تمام  پس است پيشرفت حال در صنعت و علم چون و ميگيرد را تر ناقص
 زمان جبر بلكه كرد، استقبال بايد و  است رقاء و پيشرفت نوعي ميشود اپيد ها انسان زندگي
 مستقيم نتيجه تغييرات همه نه صورتيكه در. ميكند باز را خود جاي ناخواه خواه و است
 . است كار در جبري و  ضرورت نه و است صنعت و علم
 بيكار هم بشر خوي درنده و هوسباز  طبيعت است پيشروي حال در علم كه حالي همان در

 بشر خوي درنده و هوسباز طبيعت و ميبرد جلو  كمال بسوي را بشر عقل، و علم. نيست
 سعي همواره خو درنده و هوسباز طبيعت. بكشاند انحراف و فساد بسوي را بشر دارد سعي
 خود حيواني و شهواني هوسهاي خدمت در و درآورد خود براي ابزاري  بصورت را علم دارد

 . بگمارد
 پيشرفت با بايد. دارد هم زمان انحراف و فساد دارد تكامل و پيشروي همانطوريكه مانز

 دو هر مرتجع و مصلح .كرد مبارزه بايد هم زمان انحراف و فساد با و كرد پيشروي زمان
 پيشرفت عليه مرتجع و زمان انحراف عليه  مصلح كه تفاوت اين با ميكنند، قيام زمان عليه
 پس بدانيم ها بدي و ها خوبي كلي مقياس را زمان تغييرات و زمان اگر. ميكند قيام زمان
 بايد  زمان با را چيز همه اگر كنيم؟ گيري اندازه مقياسي چه با آنرا تغييرات و زمان خود

 همه در بسته  دست بايد بشر اگر دهيم؟ تطبيق چيزي چه با را زمان خود كنيم تطبيق
  رفت؟ كجا بشر اراده سازنده و خالق و فعال نقش پس دباش زمان تغييرات و زمان تابع چيز

 اين رهبري و هدايت از نبايد است حركت حال در و است سوار زمان مركب بر كه انسان
 زمان رهبري و هدايت از و زنند مي دم زمان تغييرات از همه آنانكه. كند غفلت آني مركب،
  دمانن و اند كرده فراموش را انسان  فعال نقش غافلند
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 . است داده قرار اختياراسب در را خود كه هستند سواري اسب
 

 انطباق يا نسخ؟ 
 اسالم " مشكل ،افراد از بعضي كه اينست كنم آوريياد اينجا در است الزم كه دومي مطلب

 يك اسالم دين ميگويند. اند كرده  حل آساني و ساده بسيار فورمول با را " زمان مقتضيات و
 اين كيفيت ميپرسيم همينكه. است انطباق قابل  زماني و عصر هر با و است جاوداني دين

 فورا شد عوض زمان اوضاع ديديم اگر :ميگويند چيست؟ آن فرمول و است؟ چگونه انطباق
  !ميكنيم وضع آنها بجاي ديگر قانون و ميكنيم نسخ را  قوانين آن

  :ميگويد. است كرده حل صورت بهمين را مشكل اين پيشنهاد 40 نويسنده
 

 توسعه و دانش و علم پيشرفت با و داشته انعطاف و نرمش حالت بايد اديان دنيوي قوانين
 زمان باقتضاي تطبيق قابل و انعطاف و نرمشها قبيل اين و باشد سازگار و هماهنگ تمدن
 روز زن مجله( ميباشد آن روح مطابق بلكه  نيست اسالم عاليه تعاليم خالف بر تنها نه بودن
  .)75 صفحه 90 رهشما

 
 هر و است تغيير در زمان مقتضيات چون ميگويد ها جمله اين بعد و قبل در مزبور نويسنده

 زندگي با است متناسب اسالم  اجتماعي و مدني قوانين و ميكند ايجاب نويني قانون زماني
 تطبيق حاضر زمان با و است جاهلي عرب  عادات و رسوم عين غالبا و جاهليت عرب ساده

 . شود وضع آنها بجاي امروز  ديگري قوانين بايد پس نميكند،
 منسوخ براي آن قابليت زمان، با انطباق قابليت معني اگر بپرسيد بايد اشخاص اينگونه از

 اين به كه است قانون كدام ندارد؟ را  انعطاف و نرمش اين كه است قانون كدام است شدن
 ! نيست؟ زمان با انطباق قابل معني
 :بگويد كسي كه اينست  مثل درست زمان، با اسالم انطباق قابليت و نرمش براي توجيه اين

 بخواهيد، توضيح او از همينكه اما. است عمر از بردن لذت وسيله بهترين كتابخانه و كتاب
  فورا بكند لذت و كيف هوس  وقت هر انسان اينكه براي بگويد
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 . ميكند نوش و عيش بساط  صرف را آنها پول و ميكند حراج را كتابها
 :ميگويد مزبور نويسنده

 و نبوت و توحيد قبيل از است عقائد  اصول اول قسم. است قسم سه بر اسالم تعليمات - 
 و وضو و روزه و نماز مقارنات و مقدمات قبيل از  است عبادات دوم قسم. غيره و معاد

 . است مربوط مردم بزندگي كه است قوانيني سوم قسم. غيره و حج و طهارت
 كنند حفظ خود براي هميشه براي بايد مردم كه آنچيزي و است دين جزء دوم و اول قسم

 و ندارد كار و سر مردم  زندگي با دين زيرا نيست، دين جزء سوم قسم اما. هستند همانها
 نياورده، است رسالت بوظيفه مربوط و است  دين جزء اينكه بعنوان را قوانين اين هم پيغمبر

 فقط دين شأن گرنه و پرداخت هم مسائل باين بود زمامدار  آنحضرت اتفاقا چون كهبل
  كار؟ چه مردم دنياي زندگي با را دين. كند وادار روزه و نماز و بعبادت را مردم كه اينست

 
 منطق از اندازه  اين و كند زندگي اسالمي كشور يك در نفر يك كنم باور نميتوانم من

  .باشد خبر بي اسالم
 :نميگويد صراحت  كمال در قرآن مگر است؟ نكرده بيان را مرسلين و انبياء هدف قرآن مگر

 ).1 (» بالقسط الناس ليقوم الميزان و الكتاب معهم انزلنا و بالبينات رسلنا ارسلنا لقد «
 مردم تا آورديم فرود مقياس و كتاب آنها با و  فرستاديم روشن دالئل با را پيغمبران همه ما
 ذكر انبياء همه براي اصلي هدف يك بعنوان را اجتماعي عدالت  قرآن. كنند قيام دالتبع

 . ميكند
 قرآن و اسالم  به و ميشويد مرتكب بزرگتري گناه چرا نكنيد عمل بقرآن ميخواهيد اگر

 و اخالق كه است جا همين از  شده بشر گريبانگير امروز بدبختيهائيكه اكثر. ميزنيد تهمت
 . اند داده دست از است دين كه را خود پشتوانه هيگان قانون

 به و باشد معابد و مساجد به محدود اينكه بشرط اما است خوب اسالم كه نغمه اين با ما
  از نغمه اين. آشنائيم  كه است قرن نيم حدود در. باشد نداشته كاري اجتماع
 :يپاورق

 .25/ ديحد.1
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. است شده تبليغ اسالمي كشورهاي  همه در و شده بلند اسالمي كشورهاي مرزهاي ماوراء
 اصلي گويندگان مقصود تا كنم تفسير تر فارسي و تر ساده بزبان را جمله اين من بگذاريد

 . دهم توضيح بهتر آنرا
 بايد بگيرد آنرا جلو و بايستد كمونيسم برابر در كه آنجا تا اسالم " اينست آن معني خالصه
 مردم نظر از اسالم عبادي مقررات. " برود بايد دارد تماس غرب منافع با كه آنجا اما. بماند
 يك بعنوان كمونيسم عليه را مردم بتوان لزوم مواقع در تا باشد باقي بايد زمين مغرب

 زندگي فلسفه كه اسالمي اجتماعي مقررات اما. آورد بحركت خدا ضد و الحادي سيستم
   احساس زمين مغرب مردم مقابل در آنها داشتن با مسلمانان و ميرود بشمار  مسلمان مردم

 است زمين مغرب حريص هاضمه در آنها شدن هضم مانع و ميكنند شخصيت و استقالل
 . برود ميان از بايد

 . اند خوانده كور تز اين كنندگان ابداع متأسفانه
 هانداخت اعتبار از را "» ببعض نكفر و ببعض نؤمن « " اصل قرآن كه است قرن چهارده اوال

 . است ناپذير تفكيك اسالم مقررات كه است داشته اعالم و است
 را نيرنگها  اين فريب ديگر مسلمان مردم كه است رسيده آن وقت ميكنم گمان ثانيا

 ترقي و پيشرفت مظاهر ميان تدريجا و است شده بيدار بيش و كم مردم نقادي قوه نخورند،
 چند هر انحراف و فساد مظاهر ميان و است بشر فكري و علمي نيروي شكفتن محصول كه
 . ميگذارند  فرق باشد گرفته سرچشمه مغرب از

 تشخيص و اند برده پي اسالمي تعليمات بارزش پيش از بيش اسالمي هاي سرزمين مردم
 آنرا قيمتي هيچ با و  است اسالمي مقررات و اسالم آنها زندگي مستقل فلسفه يگانه اند داده

 . داد نخواهند دست از
 . نيست استعماري  نيرنگ يك جز اسالمي قوانين عليه تبليغ كه اند برده پي مسلمان مردم
 سيستم يك مقابل در است قادر هنگامي اسالم بدانند بايد تز اين كنندگان ابداع ثالثا

 كند حكومت اجتماعي بر زندگي  فلسفه يك بصورت كه كند مقاومت الحادي غير يا الحادي
 محصور مساجد و معابد بگوشه را او كه  اسالمي نباشد، محدود ابدمع و مساجد بگوشه و

 نيز غربي ضد افكار براي ميكند خالي غربي افكار  براي ميدانرا همانطوريكه باشند كرده
 همين ثمره ميپردازد اسالمي كشورهاي برخي در غرب امروز كه غرامتي. كرد خواهد خالي
 . است  اشتباه
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  )٢( اسالم و تجدد زندگي
 

 باالخص ، حيوانات از بسياري ميكند، زندگي اجتماعي كه نيست جانداري تنها انسان
 ميكنند، پيروي حكيمانه  نظامات و مقررات سلسله يك از و دارند اجتماعي زندگي حشرات،

 آنها اجتماع بر اطاعت و امر فرمانبري، و فرماندهي توزيع، و توليد كار، تقسيم تعاون، اصول
 . حكمفرماست

 كه برخوردارند  تشكيالتي و نظامات و تمدن از ها موريانه و ها مورچه از بعضي و عسل زنبور
 آنها بپايه ميشمارد مخلوقات  اشرف از را خود كه انسان تا بگذرد بايد قرنها بلكه سالها
 . برسد
 اتم عهد آهن، عهد حجر، عهد جنگل، عهد قبيل از ادواري بشر، تمدن خالف بر آنها، تمدن

 تشكيالت و تمدن همين داراي اند گذاشته دنيا اين به پا كه اولي از آنها. است نكرده يط
 كه است انسان اين. است نداده رخ آنها اوضاع در تغييري و هستند امروز كه اند بوده

 نهايت بي بسوي و شده شروع صفر از زندگيش) 1( "" ضعيفا  االنسان خلق و « " بمصداق
   زمان اقتضاهاي است، جور يك هميشه زمان مقتضيات انات،حيو براي. ميرود پيش

 زندگي
 :يپاورق
 .28/نساء
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 كهنه و نو جهان ندارد،  معني نوپرستي و خواهي تجدد آنها براي. نميكند گرگوند را آنها
 نميسازد، دگرگون را آنها اوضاع و نميكند  اي تازه كشف روز هر آنها براي علم. ندارد وجود
 چون چرا؟. آيد نمي آنها بازار به كاملتري و جديدتر  بشكل روز هر سنگين و سبك صنايع

 . عقل با نه ميكنند،  زندگي غريزه با
 انسان براي قرني هر. است تحول و تغيير دستخوش دائما انسان اجتماعي زندگي :انسان اما

 و بالغ دفرزن انسان جاست، همين در هم انسان بودن مخلوقات اشرف راز. ميشود عوض دنيا
 سرپرستي و قيمومت به نيازي ديگر كه است  رسيده اي مرحله به. است طبيعت رشيد

 عقل با او. ندارد كند هدايت را او غريزه بنام مرموزي  نيروي اينكه به طبيعت، مستقيم
 . غريزه با نه ميكند زندگي

 آنچه. است داشتهبر او از را خود سرپرستي و گذاشته آزاد و شناخته بالغ را انسان طبيعت،
 و عقل نيروي با انسان. ميدهد انجام  سرپيچي قابل غير طبيعي قانون با و غريزه با حيوان را

 . دهد انجام بايد است سرپيچي قابل  كه تشريعي و وضعي قوانين با و علم
 و توقفها راز ميكنند، پيدا تكامل و پيشرفت مسير از انسانها انحرافهائيكه و فسادها راز

 .  جاست همين در نيز هالكتها و طهاسقو راز اطها،انحط
 بسته هم سقوط و انحراف و فساد راه است، باز ترقي و پيشرفت راه كه همانطور انسان براي

 . نيست
 كوهها و زمين و آسمانها كه امانتي بار كريم، قرآن تعبير به كه آنمرحله به رسيده انسان

 و وظيفه و تكليف مسئوليت و بپذيرد را آزاد زندگي يعني. بگيرد بدوش كشيد نتوانستند
 مصون نيز كاري اشتباه و خودپرستي از جهل، و ظلم از دليل بهمين و كند، قبول را قانون
 . نيست
 بيان وظيفه و تكليف امانت تحمل در را انسان عجيب استعداد اين كه آنجا كريم قرآن

 . مينمايد توصيف نيز " جهول " و " ظلوم " صفتهاي با را او بالفاصله ميكند
. ناپذيرند تفكيك يكديگر از انحراف، استعداد و تكامل استعداد انسان، در استعداد دو اين

 چپ به نه عقب، به نه و برود بجلو نه  اجتماعي زندگي در كه نيست حيوان مانند انسان
 دگيزن در گرد، عقب گاهي و است پيشروي گاهي انسانها  زندگي در براست، نه و برود

  هم انحطاط و توقف هست سرعت و  حركت اگر انسانها
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 هست نيكي و عدالت اگر هست، هم انحراف و فساد هست تكامل و پيشرفت اگر. هست
 . هست هم هواپرستي و جهل مظاهر هست عقل و علم مظاهر اگر. هست هم تجاوز و ظلم

 . باشد  دوم سمق از است ممكن ميشود پيدا زمان در كه نوي هاي پديده و تغييرات
 

 جامدها و جاهلها 
 كوشش بايستد  اعتدال حد در اگر انسان است، تفريط و افراط بشر خاصيتهاي جمله از

 علم نيروي با را زمان ميكند  كوشش. كند تفكيك دوم نوع و اول نوع تغييرات ميان ميكند
 زمان يشرفتپ و ترقي مظاهر با را خود ميكند كوشش ببرد، جلو عمل و سعي و ابتكار و

 آنها با شدن همرنگ از و بگيرد را زمان انحرافات جلو ميكند كوشش هم و دهد تطبيق
 . دارد بركنار را خود
 زمينه اين در را آدمي همواره خطرناك بيماري دو نيست، اينطور هميشه متأسفانه اما

 باز و سكون و توقف اول  بيماري نتيجه جهالت، بيماري و جمود بيماري :ميكند تهديد
 . است انحراف و سقوط  دوم بيماري نتيجه و است توسعه و پيشروي از ماندن
 نوظهوري پديده هر جاهل و نميگيرد خو كهنه با جز و است متنفر است نو چه هر از جامد

 و فساد را اي تازه هر جامد. ميشمارد موجه ترقي و تجدد بنام زمان، مقتضيات بنام را
 . ميگذارد دانش و علم توسعه و تمدن  بحساب جا يك را مهه جاهل و خواند مي انحراف
 آثار حفظ مأمور  دين او نظر از نميگذارد، فرق هدف و وسيله پوسته، و هسته ميان جامد

 و كند متوقف را زمان جريان  اينكه براي است شده نازل قرآن او نظر از است، باستاني
 قلم با خواندن، جزو عمه او نظر از. دنماي  ميخكوب هست كه حالي بهمان را جهان اوضاع

 غذا دست با كردن، شستشو حمام خزانه در كردن، استفاده  مقوائي قلمدان از نوشتن، ني
 . كرد حفظ بايد ديني شعائر بعنوان را زيستن بيسواد و جاهل سوختن، نفتي  چراغ خوردن،
 پيدا نوي  عادت چه و تازه مد چه مغرب دنياي در بيند به دوخته چشم برعكس، جاهل
 . بگذارد  آن روي زمان جبر و تجدد نام و كند تقليد فورا كه است شده
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 و مسائل جزء است، بوده قديم در كه وضعي هر كه ميكنند فرض متفقا جاهل و جامد
 و كرد نگهداري بايد را شعائر اين ميگيرد نتيجه جامد كه تفاوت اين با است، ديني شعائر
 . ثبات و سكون به عالقه و پرستي كهنه با است مالزم دين ساساا ميگيرد نتيجه جاهل

 گفت و بحث مورد زياد زمين مغرب مردم ميان در دين و علم تناقض مسئله اخير قرون در
 از اي پاره كليسا كه اين يكي دارد،  ريشه دو علم و دين تناقض فكر. است شده واقع گو و

 معتقد آنها به بايد نيز ديني جنبه از كه ديني ئلمسا  بعنوان را قديم فلسفي و علمي مسائل
   زندگي وضع علوم كه اينراه از ديگر. كرد ثابت را آنها خالف علوم ترقيات و بود پذيرفته بود
 . داد تغيير را زندگي شكل و كرد، دگرگون را

 دادند مذهبي  رنگ جهت بي فلسفي مسائل اي پاره به همانطوريكه نما متدين جامدهاي
 و جاهل افراد آورند، بشمار دين قلمرو جزء ميخواستند هم را زندگي مادي ظاهري شكل

 و شكل مردم مادي زندگي براي دين و است طور همين واقعا كه كردند تصور نيز خبر بي
 عوض را زندگي مادي شكل بايد علم فتوي  به چون و. است گرفته نظر در خاصي صورت

 . است كرده صادر را دين منسوخيت فتواي علم پس كرد
 . آورد بوجود را دين و علم تناقض موهوم فكر دوم دسته خبري بي و اول دسته جمود

 

 تمثيل قرآن 
 كه كند متوجه مسلمانانرا اينكه براي كريم قرآن برنده، پيش و پيشرو است ديني اسالم
  مثل :ميگويد آورد، مي مثلي باشند، تكامل و نمو و رشد حال در اسالم پرتو در بايد همواره

 برگ صورت به ابتدا دانه آن. شود كاشته نيزم در كه است يا دانه مثل محمد روانيپ
  شيخو ساقه يرو سپس سازد، يم رومندين را خود سپس دمد،يم نيزم از ينازك

 شگفت به را كشاورزان كه كند يم يط را مراحل نيا قوت و سرعت با آنچنان. ستديا يم
 .آورد يم
 قرآن يآرزو آنچه از است ينمودار است، قرآن منظور كه يا جامعه از است يمثل نيا

 وانبساط توسعه و رشد حال در دائما كه كند يم يزير يپ را ياجتماع قرآن. است
 .باشد وگسترش
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 نكرده دعوت نيرومندي به را خويش پيروان اسالم مانند ديني هيچ: گويد مي دورانت ويل
 و بسازد نو از را اجتماعي اينكه براي چقدر اسالم كه داد نشان اسالم صدر تاريخ. است
 .تواناست ببرد پيش
 از هم است، اسالم متوجه كه خطري. جهالت با هم و است مخالف جمود با هم اسالم،
 نشان عالقه و ها مغزي خشك و جمودها. دسته آن ناحية از هم و است دسته اين ناحية
 دست به بهانه -ندارد اسالم مقدس دين به يربط آنكه حال و– قديمي شعار هر به دادن
 ديگر، طرف از و.بشمارند واقعي معني به تجدد مخالف را اسالم كه دهد مي جاهل مردم

 اين در زمين مشرق مردم سعادت اينكه به واعتقاد ها زدگي غرب و ها مدپرستي و تقليدها
 را آنها سنن و آداب و داتعا تمام بشوند، فرنگي باطناً و ظاهراً و روحاً و جسماً كه است

 اي بهانه دهند، تطبيق آنها قوانين با كوركورانه را خود اجتماعي و  مدني قوانين بپذيرند،
 و  دين براي خطري آنرا و بنگرند بدبيني چشم با جديدي وضع بهر كه داده جامدها  بدست

 . آورند بشمار ملتشان اجتماعي شخصيت و استقالل
 .است اسالم بپردازد را دسته دو هر اشتباه غرامت بايد آنكه ميان اين در

 عقايد در را جامدها جاهلها جهالت و ميدهد تاز و تاخت ميدان جاهلها به جامدها جمود
 . ميكند تر متصلب خشكشان

 جز زمان تغييرات مگر. است " معصوم " زمان ميكنند گمان نما متمدن جاهالن اين عجبا
 خطا از عصمت بشر تاريخي  چه از و كي از ميشود؟ ساخته ديگر كس بدست بشر بدست
  بماند؟ معصوم اشتباه و خطا از زمان تغييرات تا است كرده پيدا
 زمان هر و دارد قرار مذهبي، ذوقي، اخالقي، علمي، تمايالت تأثير تحت همانطوريكه بشر

 طلبي، هجا خودپرستي، تمايالت تأثير تحت ميكند، بشريت صالح طريق در اي تازه ابتكار
 و تازه كشفهاي به موفق كه همانطوري بشر.  هست هم استثمارگري پولدوستي، هوسراني،

 اما. ميشود هم اشتباه و خطا دچار احيانا ميشود بهتر  وسائل و بهتر راههاي كردن پيدا
 است، چنين امروز دنيا كه اينست كالمش تكيه نميفهمد، را حرفها  اين باخته خود جاهل
 . است چنان امروز دنيا

 چون. گيرند مي  قياس لباسشان و كاله كفش، روي از را زندگي اصول اينها اينكه تر عجيب
 بايد و دارد قيمت آمده در قالب از تازه و است نو زمانيكه در و دارد كهنه و نو كاله و كفش
 دور آنرا بايد شد كهنه همينكه و پوشيد و خريد
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 مفهومي بد و خوب جاهالن،  اين نظر از. است قبيل اين از عالم حقايق همه پس ،انداخت 
 نظر از ندارد، كهنه و نو جز مفهومي بد و  خوب جاهالن، اين نظر از ندارد، كهنه و نو جز

 خود جاي سر و بگذارد خود روي مالك نام بناحق زورمند  يك اينكه يعني فئوداليسم اينها
 كه است بد ايندليل به بجنبد يكي آن دهان كه كنند كار بازو و  دست صدها و بنشيند
. است افتاده " مد " از و گذشته اش دوره پسندد، نمي امروز دنياي است، شده  كهنه ديگر
 . بود خوب بود شده عرضه جهان بازار به و آمده در قالب از تازه و شد پيدا  كه اولي روز اما
. نميرود آن بار زير و پسندد نمي ديگر امروز دنياي چون است، بد زن استثمار اينها نظر از
 را اش عقيده و اراده نبودند، قائل  برايش مالكيت حق دادند، نمي ارث بزن كه ديروز اما

 . بود آمده ببازار تازه و بود نو چون بود خوب نميشمردند محترم
 االغ و گذاشت را هواپيما نميتوان ديگر و فضاست عصر عصر چون افراد، اينگونه نظر از

 را ريسندگي عظيم هاي كارخانه كرد، روشن نفتي چراغ و گذاشت را برق. ردك سواري
 دستنويسي و گذاشت را چاپ پيكر غول  ماشينهاي كرد، نخريسي دستي چرخ با و گذاشت

 " خونه آشپز " و پارتي " مايو " به نكرد، شركت  رقص مجالس در نميشود همينطور كرد،
 پديده اينها همه زيرا نپوشيد زانو باالي مد نزد، كرپو نكشيد، مستانه  عربده نرفت، پارتي
 . اند برگشته سواري االغ عصر به نكنند اگر و ميباشند  قرن
 متالشي را شماري  بي هاي خانواده چه و بدبخت را بسياري افراد چه " قرن پديده " كلمه
 . است نموده

 فضا موشك  رهدو است، مصنوعي قمر زمان است، اتم قرن است، علم عصر ميگويند
 و قرن اين در و زمان و عصر اين در كه ميكنيم شكر را خدا هم ما خوب، بسيار. پيماست

 صنايع و علوم مزاياي از بهتر و بيشتر چه هر كه كنيم مي آرزو و ميكنيم زندگي عهد
 است؟ شده خشك علم سرچشمه جز ها سرچشمه  همه عصر، اين در آيا اما. كنيم استفاده

 كه دارد ادعائي چنين علم آيا است؟ علمي پيشرفتهاي  محصول قرن اين هاي پديده تمام
  بكند؟ انساني و مطيع و رام صد در صد را عالم  شخص طبيعت

 دانشمند و عالم  گروهي كه آنجا به رسد چه تا ندارد ادعائي چنين عالم شخص درباره علم
 هوسران، طلب، جاه ههائيگرو و ميپردازند جستجو و كشف به نيت خلوص و صفا كمال با

  پليد مقاصد  راه در را آنها علمي زحمات حاصل پولپرست
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 بشر سركش طبيعت استفاده سوء مورد اينكه از همواره علم ناله. ميكنند استخدام خودشان
 . است همين ما  قرن بدبختي و گرفتاري. است بلند ميگيرد قرار
 را همين سودجو  گروهي ميكند، كشف را نور قوانين و ميرود پيش فيزيك ناحيه در علم

 تركيبات خواص و ميرود جلو  شيمي علم. ميدهند قرار برانداز خانمان فيلمهاي تهيه وسيله
 " بنام بشر جان براي بالئي و ميافتند استفاده فكر به افرادي آنگاه آورد مي بدست را اشياء

 اما. ميكند مهار را اتم انگيز شگفت نيروي و يابد مي راه اتم درون تا علم. ميسازند " هروئين
 بمب  آن از دنيا طلبان جاه. بشود بشر مصالح راه در اي استفاده كوچكترين آنكه از پيش
 . ميريزند گناه بي مردم سر بر و سازند مي اتمي
 پشت وي خود ،كردند بپا جشني بيستم قرن بزرگ ددانشمن " اينشتاين " افتخار به وقتي

 اتم بمب ساختن سبب او دانش كه ميگيريد جشن كسي براي شما گفت و رفت تريبون
  !.است؟ شده

 دانش از ديگر گروهي  طلبي جاه نينداخت، بكار بمب بخاطر را خود دانش نيروي اينشتاين
 . كرد استفاده اينچنين او

 " قرن پديده " اينكه بدليل فقط را چنان و چنين فيلمهاي و اتمي بمب و هروئين
 بوسيله افكنها بمب نوع آخرين با را بمبها كاملترين اگر. دانست موجه توان نمي باشند مي
 اي ذره كار اين بودن وحشيانه از بريزند بيگناه  مردم سر بر ها تحصيلكرده ترين زبده
 . كاهد نمي



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 ١٠١

 

 ) ٣( اسالم و تجدد زندگي
 

 كنيم پيروي  غربي سيستمهاي از بايد خانوادگي حقوق در گويند مي كسانيكه عمده دليل
 اينرو از ميكند، اقتضا  اينچنين بيستم قرن مقتضيات و كرده تغيير زمان وضع كه اينست

 . بود خواهد ناقص ما ديگر بحثهاي  نكنيم روشن مسئله اين درباره را خود نظر ما اگر
 مقاالت  سلسله اين گيرد صورت مسئله اين در مشبعي و كافي تحقيق بشود بنا اگر

 بعضي و فلسفي بعضي  كه شود بحث و طرح بايد زيادي مسائل زيرا. داردن آنرا گنجايش
 در دارم نظر در كه اي رساله در اميدوارم. است اجتماعي و اخالقي ديگر بعضي و فقهي

 يبررس را آنها همه است آماده يادداشتهايش و بنگارم " زمان مقتضيات و اسالم " موضوع
  :شود روشن مطلب دو كه است كافي فعال.  بگذارم عالقمندان اختيار در و

 و پنداشته خبر  بي مدعيان كه نيست سادگي اين به زمان تغييرات با هماهنگي اينكه يكي
 زمان پيشرفت با بايد انحراف، هم و دارد وجود پيشروي هم زمان در. اند ساخته زبان ورد

 ها پديده ديد بايد گريكدي از دو اين تشخيص براي. كرد مبارزه زمان انحراف با و رفت پيش
 چه بسوي و ميگيرد سرچشمه منابعي چه از ميدهد رخ زمان در كه نوي هاي جريان و

 تمايل كدام از ديد بايد دارد، جريان جهتي
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 از است؟ گرفته سرچشمه اجتماع قشرهاي از قشر كدام از و آدميان وجود تمايالت از 
 و دانشمندان و علماء آيا آنها؟ حيواني و پست تمايالت از يا انسانها انساني و عالي  تمايالت
 و طلبي جاه و هوسراني يا است جريان اين آمدن بوجود منشاء آنها غرضانه بي تحقيقات

 . شد روشن پيش مقاله دو در مطلب اين اجتماع؟ فاسد قشرهاي پرستي پول
 

 راز و رمز تحرك و انعطاف در قوانين اسالمي 
 دين در كه دارند عقيده اسالمي متفكران كه است اين شود روشن بايد كه ديگري مطلب
. است بخشيده زمان ترقيات با انطباق خاصيت دين اين به كه دارد وجود رمزي و راز اسالم
 توسعه از حاصله تغييرات و فرهنگ توسعه و زمان پيشرفتهاي با دين اين كه دارند عقيده

 لوالئي و پيچ " آن ديگر بعبارت و ت؟چيس رمز و راز آن ببينيم بايد اكنون. است هماهنگ
  آنكه بدون كه بخشيده تحرك خاصيت آن به و رفته بكار دين اين ساختمان در كه "

 و علم توسعه از  ناشي متغيير اوضاع با ميتواند باشد دستورها از يكي گذاشتن كنار به نيازي
 است مطلبي ينا چيست؟ ندهد، رخ آنها ميان تصادمي هيچگونه و كند هماهنگي فرهنگ

 . شود روشن بايد مقاله اين در كه
 جنبه مطلب  اين كه هستم متوجه همه از بيش خودم و دارند توجه خوانندگان از بعضي
 در اينكه به نظر اما. شود طرح بايد تخصص اهل محيط در تنها و دارد تخصصي و فني
 افراد هستيم مواجه آنها با همواره كه  مسئله اين فراوان عالقمندان و كنندگان پرسش ميان
 حدودي تا ما باشد داشته وجود اسالم در خاصيتي چنين  كه نميكنند باور و زيادند بدبين

 مطلب وارد دهيم بدست اي نمونه ديگران براي و كنيم خارج بدبيني از را بينان بد كه
 . ميشويم

 دور اسالم علماء  انديش دور نظر از بحثها اينگونه بدانند اينكه براي محترم خوانندگان
 اهللا اعلي نائيني اهللا آيه مرحوم تأليف " االمه تنبيه " نفيس بسيار كتاب به توانند مي نمانده
 آقاي معاصر بزرگ عالمه و استاد قلم به " زعامت و واليت " گرانبهاي مقاله به و مقامه

  به كتاب دو هر و است شده چاپ " روحانيت و مرجعيت " كتاب در كه  مدظله طباطبائي
 . نمايند مراجعه است فارسي زبان
 فرهنگ و تمدن  توسعه با دارد كه يتغيري ال و ثابت قوانين با اسالم مقدس دين اينكه راز

 ما و است چيز چند است انطباق قابل زندگي متغير صور با و است سازگار
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 . ميدهيم شرح را آنها از قسمتي 
 

 ت به قالب و شكل توجه به روح و معني و بي تفاوتي نسب
 دارد بشر دانش  بميزان يتمام و تام وابستگي كه زندگي صورت و ظاهر شكل به اسالم - 1

 بهترين و زندگي هدف و  معني و روح به است مربوط اسالمي دستورهاي. است نپرداخته
 را زندگي روح و هدف نه علم بگيرد،  پيش هدفها آن به وصول براي بايد بشر كه راهي
 داده نشان زندگي هدفهاي بسوي خطرتري بي و نزديكتر و بهتر راه نه و كندمي عوض
 راه پيمودن و زندگي هدفهاي تحصيل براي كاملتري و بهتر وسائل همواره علم است،
 . دهد مي قرار اختيار در هدفها آن به وصول
 قلمرو در و اابزاره و صورتها و شكلها گذاشتن وا و خود قلمرو در هدفها دادن قرار با اسالم
 تشويق با بلكه است، كرده پرهيز  تمدن و فرهنگ توسعه با تصادمي هرگونه از فن و علم

 عامل نقش خود استقامت، و همت و اراده و تقوا و كار و علم يعني تمدن توسعه بعوامل
 . است گرفته بعهده را تمدن پيشرفت اصلي
 مقصد و مسير طرفي از خصهاشا آن. است كرده نصب بشر سير خط در شاخصهائي اسالم

. دهد مي ارائه را تباهيها و سقوطها و انحرافها خطر عالمت با ديگر طرف از و ميدهد نشان را
 . دوم قسم شاخصهاي نوع از يا و است  اول قسم شاخصهاي نوع از يا اسالمي مقررات تمام

 بشر، علمي عاتاطال و معلومات بميزان دارد بستگي عصري هر در زندگي ابزارهاي و وسائل
 بحكم را ناقصترها جاي و گردند مي كاملتر ابزارها يابد توسعه اطالعات و معلومات اندازه هر

 . ميگيرند زمان جبر
 " تقدس " جنبه كه يافت توان نمي مادي و ظاهري شكل يك يا و وسيله يك اسالم در

 هميشه براي ار شكل و وسيله آن بداند موظف را خود مسلمان نفر يك تا باشد داشته
 . كند حفظ
 اين از ديگر كاري هر يا و جنگ نقل، و حمل كشاورزي، بافندگي، خياطي، كه نگفته اسالم
 ميان ميگردد منسوخ ابزار آن كه  علم پيشرفت با تا باشد مخصوص ابزار فالن با بايد قبيل
 خاصي مد لباس و كفش براي نه اسالم. شود پيدا تناقضي و تضاد اسالم وردست و علم

 توزيع و توليد براي  نه و گرفته نظر در معيني استيل و سبك ساختمانها براي نه و آورده
 . است كرده معين مخصوصي ابزارهاي
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 . است كرده  آسان زمان ترقيات با را دين اين انطباق كار كه است جهاتي از يكي اين
 

 ير قانون ثابت براي احتياج ثابت و قانون متغير براي احتياج متغ
 احتياجات براي  كه اينست دارد فراواني اهميت كه اسالم دين خصوصيات از ديگر يكي - 2

. است گرفته نظر در متغيري  وضع وي متغير احتياجات براي و ثابت قوانين بشر، ثابت
 اجتماعي و عمومي هاي زمينه در چه و  شخصي و فردي زمينه در چه احتياجات از اي پاره
 و بدهد خود غرائز به بايد بشر كه نظامي آن است،  يكسان زمانها همه در دارد، ثابتي وضع
 . است يكسان زمانها همه در كليات اصول، نظر از بدهد خود اجتماع  به بايد كه نظامي آن
 با و واقفم دارند  طرفداراني كه " عدالت نسبيت " مسئله و " اخالق نسبيت " بمسئله من

 .  يكنمم اظهار را خود عقيده آنها طرفداران بنظريات توجه
 ايجاب را ناثابتي و متغير قوانين و است متغيري احتياجات بشر احتياجات از ديگر قسمتي

 كه اينراه از است گرفته نظر در  متغيري وضع متغير احتياجات اين درباره اسالم كند، مي
 متغيري وضع ره در ثابت اصول آن و است  كرده مربوط ثابتي اصول با را متغير اوضاع
 . آورد مي بوجود را خاصي فرعي قانون
 خوانندگان ذهن اما. بدهم توضيح توانم نمي مقاله اين در اين از بيش را مطلب اين من

  :كنم روشن ميتوانم مثال چند ذكر با را محترم
 ""قوه من استطعتم ما لهم اعدوا و « " :اينصورت به هست اجتماعي اصل يك اسالم در
 در ديگر طرف از. كنيد تهيه نيرو  دشمن برابر در امكان، حد آخرين تا سلمانانم اي). 1(

 معروف " رمايه و سبق " بنام فقه در كه است  رسيده دستورها سلسله يك پيغمبر سنت
 و سواري اسب فنون كامل، مهارت حد تا تان فرزندان و خود كه  است رسيده دستور. است

 . است بوده عصر آن نظام فنون جزء تيراندازي و دواني اسب بگيريد، ياد را تيراندازي
 ما لهم اعدوا و « " اصل " رمايه و سبق " قانون اصل و ريشه كه است واضح بسيار

 اسالم نظر از اسب و قاطر و كمان و نيزه و شمشير و تير يعني. است "» قوه من استطعتم
  آنچه. است  بودن نيرومند دارد اصالت آنچه ندارد، اصالت

 
 :يپاورق
 .60/ انفال
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 نظامي قواي لحاظ از امكان حد آخرين تا بايد زماني و عصر هر در مسلمانان اينستكه دارد
 اي جامه دواني اسب و تيراندازي در مهارت لزوم. باشند نيرومند دشمن برابر در اعيدف و

. است نآ اجرائي شكل ديگر بعبارت و است شده پوشانيده نيرومندي  لزوم تن به كه است
 سرچشمه  دائمي و ثابت احتياج از كه است ثابتي قانون دشمن مقابل در نيرومندي  لزوم

 . است گرفته
 به و است متغير و موقت احتياج يك مظهر دواني اسب و تيراندازي در مهارت لزوم اما

 تهيه قبيل از ديگر چيزهاي  تمدن شرائط تغيير با و ميكند تغيير زمان و عصر تناسب
 . ميگيرد را آنها جاي آنها بردن بكار در تخصص و مهارت و امروزي گرم هايسالح
 اسالم. است مربوط  ثروت مبادله به كه شده بيان قرآن در ديگر اجتماعي اصل :ديگر مثال
 آنچه با ميپذيرد مالكيت بنام اسالم  آنچه ميان البته و است، پذيرفته را فردي مالكيت اصل
. نيست آنها در گفتگو جاي اكنون كه دارد وجود  تفاوتهائي ميگذرد داري سرمايه دنياي در

 . است " مبادله " فردي مالكيت الزمه
 تأكلوا ال و « " :است  اصل اين آنجمله از كه است كرده مقرر اصولي " مبادله " براي اسالم

 يعني. زيدنيندا بجريان خود ميان در  بيهوده را ثروت يعني). 1( "" بالباطل بينكم اموالكم
 خارج اول اختيار صاحب و كننده توليد دست از و ميگردد بدست دست كه ثروت و مال
 مقابل، در بايد افتد، مي سومي بدست ديگري آن دست از و افتد، مي ديگري بدست شده
 آنكه بدون ثروت شدن بدست دست. ميشود عايد ثروت بصاحب كه باشد مشروعي فائده
 اسالم. است ممنوع بشود ثروت صاحب عايد باشد داشته انيانس ارزش كه اي فايده  يك

 . داند نمي مطلق اختيار با مساوي را مالكيت
 آنجمله از چيزها بعضي فروش و خريد كه شده تصريح اسالمي مقررات در ديگر طرف از

 كه مفيدي مصرف گوسفند يا انسان خون چون چرا؟. است ممنوع انسان مدفوع و خون
 و خريد ممنوعيت ريشه. است  نداشته دهد قرار انسان ثروت جزء و كند ارزش با را آنها

 خون ممنوعيت. است " » بالباطل بينكم اموالكم تأكلوا ال و « " اصل مدفوع، و خون فروش
 اصالت آنچه ندارد، اصالت  اسالم نظر از مدفوع و
 

 :يپاورق
 .188/ بقره
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 و خون امثال ممنوعيت. بگيرد صورت شرب بحال مفيد ء شي دو ميان بايد مبادله كه اينست
 است، شده پوشانيده ثروت بيهوده گردش ممنوعيت تن به كه  است اي جامه انسان، مدفوع
 پاي اگر بلكه است، "" بالباطل بينكم اموالكم تأكلوا ال « " اصل اجرائي شكل ديگر بعبارت
 بمصرف و كرد تملك گريدي از  بيهوده توان نمي را ثروتي هيچ نباشد ميان در هم مبادله
 . رسانيد

 گرفته سرچشمه  ثابتي اجتماعي احتياج از و است زماني همه و ثابت اصل يك اصل اين
 و بعصر است مربوط نباشد مبادله  قابل و نشود شمرده ثروت مدفوع و خون اينكه اما است،
 هاي ادهاستف امكان و صنايع و علوم پيشرفت و شرائط تغيير با و تمدن، درجه و زمان

 . ميدهند  حكم تغيير آنها از مفيدي و صحيح
 بود شده سپيد  مويش اينكه با عمر اواخر در السالم عليه علي اميرالمؤمنين - ديگر مثال
 پيغمبر مگر گفت  حضرت آن به شخصي. بود سپيد همچنان محاسنش بست، نمي رنگ
 رنگ تو چرا پس :گفت. چرا :دفرمو " بپوشانيد رنگ با را سپيد موي " :كه نداد دستور اكرم
 عدد لحاظ از مسلمانان داد را دستور اين اكرم پيغمبر  كه آنوقت در :فرمود بندي؟ نمي
 ميكردند، شركت جنگها در كه داشت وجود پيرمرد اي عده آنها ميان در بودند، اندك

  ميديد را مو سپيد مردان پير آن و افكند مي نظر مسلمان سربازان صف به  كه دشمن
 شد مي  قوي اش روحيه و است طرف پيرمرد اي عده با كه كرد مي پيدا روحي اطمينان
 فرمود علي آنگاه .نبرد پي آنها پيري به دشمن تا ببندند رنگ كه داد دستور اكرم پيغمبر

 از بود الزم و بود كم مسلمانان عدد كه كرد صادر وقتي در اكرم پيغمبر را دستور اين
 نيازي است گرفته فرا را جهان سراسر اسالم كه امروز اما. شود استفاده نيز وسائل اينگونه

 . نبندد رنگ يا ببندد رنگ كه است آزاد  كسي هر. نيست اينكار به
. است نداشته اصالت " ببنديد رنگ " اينكه به اكرم پيغمبر دستور السالم عليه علي نظر از

 يعني اصلي قانون يك بتن كه است بوده اي جامه. است بوده ديگري دستور اجرائي شكل
 . است بوده شده پوشانيده دشمن  روحيه تقويت به نكردن كمك
 همواره اما مغز، و باطن و بروح هم و ميدهد اهميت پوسته و ظاهر و شكل به هم اسالم
 براي را جامه و مغز براي را قشر هسته، براي را پوسته باطن، و روح براي را ظاهر و شكل
  .ميخواهد تن
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 مسأله تغيير خط 
 نظر از كه همچنان  مسئله اين " خط تغيير " بنام است مطرح اي مسئله ما كشور در امروز
 اين. است بررسي قابل نيز  اسالمي اصول نظر از است بررسي قابل فارسي ادب و زبان

 اسالم آيا كه شكل اين به يكي. كرد  طرح ميتوان شكل دو به اسالمي نظر از را مسئله
 بنام كه را ما امروز الفباي اسالم آيا ميگذارد؟  فرق الفباها ميان و دارد مخصوصي فبايال

 بيگانه التين الفباي مانند را ديگر الفباهاي و ميداند خود آن از  است معروف عربي الفباء
   السويه علي الفباها همه است جهاني دين يك كه اسالم نظر از. نه البته شمارد؟ مي

 . است
 هضم و  شدن جذب در تأثيري چه الفبا و خط تغيير كه اينست مسئله اين ديگر شكل
 فرهنگ با ملت  اين روابط قطع در تأثيري چه دارد؟ بيگانگان در مسلمان ملت شدن

 اين با قرن چهارده طول در را خود علمي و اسالمي معارف حال هر به كه دارد خودش
 مجري كساني چه و شده طرح كساني  چه بدست خط تغيير نقشه آيا و است؟ نوشته الفباء
 . شود بررسي بايد كه اينهاست باشند؟ مي آن

 

 طفيليگري حرام است نه آاله لگني 
 :ميپرسند  آميزي مسخره و تحقير لحن با كه ميشويم مواجه سئواالتي با گاهي من امثال

 !چطور؟ خوردن الچنگ و قاشق با !دارد؟ صورتي چه شرعا خوردن غذا) ايستاده( سواره آقا
  !..است؟ حرام بيگانه لغت استعمال آيا! ؟است حرام گذاشتن بسر لگني كاله آيا
 با گفته نه اسالم است، نياورده موارد اين در خاصي دستور اسالم :ميگوئيم اينها جواب در

 كفش نظر از. كن رعايت را نظافت  حال بهر گفته بخور، قاشق با گفته نه و بخور غذا دست
 و ژاپني و انگليسي زبان اسالم نظر از. است نياورده  مخصوصي مد اسالم نيز لباس و الهك و

  ...اما. است يكي فارسي
 ديگران مرعوب. است حرام باختن شخصيت گفته. است گفته ديگر چيز يك اسالم اما

 ديگران در شدن محو و  شدن هضم است، حرام كردن كوركورانه تقليد. است حرام شدن
 در كه خرگوشي مانند بيگانه مقابل در شدن افسون. است حرام گري طفيلي. ستا حرام
. است حرام پنداشتن قاطر را بيگانه مرده  االغ است، حرام شود مي افسون مار مقابل

  جذب " قرن پديده " بنام را آنها بدبختيهاي و انحرافات
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 بشود فرنگي باطنا و ظاهرا و روحا و جسما بايد ايراني اينكه به اعتقاد است حرام كردن
 كردن تبديل " غين " مخرج به را " را " مخرج و رفتن  پاريس به صباح چهار است، حرام

 . است  حرام گفتن " غفتم " ،" رفتم " بجاي و
 

 مسأله اهم و مهم 
 عقالني جنبه دهد مي زمان مقتضيات با انطباق امكان اسالم به كه جهاتي از ديگر يكي - 3

 او دستورهاي همه كه  است كرده اعالم خود پيروان به اسالم است، دين اين دستورهاي
 اهميت درجه اسالم خود در ديگر طرف از و است، عاليه مصالح سلسله يك از ناشي

 كه هائي زمينه در را اسالم واقعي كارشناسان كار جهت اين است، شده بيان ها مصلحت
 داده اجازه اسالم. كند مي آسان آيند مي پديد يكديگر  جهت خالف در گوناگوني مصالح
 توجه با و بسنجند را مصلحتها اهميت درجه اسالمي كارشناسان موارد  اينگونه در كه است

 اين فقهاء. كنند انتخاب را مهمتر مصلحتهاي است كرده اسالم خود كه هائي راهنمائي  به
 آنها ذكر از اما دارم زيادي  هايمثال نيز اينجا در. نامند مي " مهم و اهم " بنام را قاعده

 . كنم مي صرفنظر
 

  دارند " وتو "قوانيني آه حق 
 و زنده آنرا و بخشيده انطباق و تحرك خاصيت دين اين به كه جهاتي از ديگر يكي - 4

 كه شده وضع دين اين خود در قوانين و قواعد سلسله يك كه اينست ميدارد نگه جاويد
. مينامند " حاكمه " قواعد را قواعد  اين فقها. است ديگر انينقو تعديل و كنترل آنها كار

 اين كار كنند مي حكومت فقه سراسر بر كه " ضرر ال "  قاعده و " حرج ال " قاعده مانند
 نسبت ها قاعده اين براي اسالم حقيقت در. است ديگر قوانين تعديل و  كنترل قواعد، سلسله

   درازي داستان نيز اينها. است شده قائل " وتو " حق مقررات و قوانين ساير  به
 . بشوم آن وارد توانم نمي كه دارد

 اختيارات حاآم 
 مقدس دين ساختمان در نيز ديگر هاي " ولوال پيچ " سلسله يك شد گفته آنچه بر عالوه
 آيه مرحوم. است بخشيده خاتميت و ابديت خاصيت دين اين به كه است رفته بكار اسالم

 روي بر بيشتر جهت اين در طباطبائي عالمه حضرت و نائيني اهللا
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 . اند كرده تكيه است كرده  تفويض اسالمي صالحه حكومت به اسالم كه اختياراتي 
 

 اصل اجتهاد 
 است درستي سخن سخن، اين " است اسالم محركه قوه اجتهاد " :ميگويد پاكستاني اقبال

 بگذاريم اسالم بجاي ديگري چيز گرا است، اسالم " پذيري اجتهاد " خاصيت عمده اما
 در كه اينست عمده. است بسته آن  راه بلكه است دشوار قدر چه اجتهاد كار بينيم مي

 خاصيت آن به اينگونه كه است رفته بكار رمزهائي  چه آسماني عجيب دين اين ساختمان
 . است داده  تمدن پيشرفت با هماهنگي

 چون :ميگويد و ميكند بيان اصل همين روي ار " اجتهاد " ضرورت نيز شفا در بوعلي
 كلي اصول ديگر طرف از :آيد مي پيش جديدي مسائل پيوسته و است متغير زمان اوضاع

 با كه باشند افرادي زمانها و عصرها  همه در دارد ضرورت است، يتغير وال ثابت اسالمي
 پديد عصر هر در كه نوي بمسائل توجه با و  اسالمي مسائل در كامل خبرويت و معرفت

 . باشند بوده  مسلمين احتياجات پاسخگوي آيند مي
 از هيئتي عصري هر در كه است شده بيني پيش چنين نيز ايران اساسي قانون متمم در

 قوانين بر باشند هم " زمان مقتضيات از مطلع " و نباشند نفر پنج از كمتر كه مجتهدين
 " نه كه افرادي همواره كه است بوده اين ماده اين نويسندگان منظور. نمايند نظارت مصوبه
  و تابع نه و باشند زمان پيشرفتهاي با مخالف نه " جاهل " نه و باشند " جامد
 . نمايند نظارت مملكتي قوانين بر ديگران مقلد
 يعني كلمه،  واقعي مفهوم به " اجتهاد " كه است اين دهم تذكر است الزم كه اي نكته

 " اي گريخته مكتب از " هر كه نيست چيزي اسالمي، مسائل در يفن كارشناسي و تخصص
 . كند ادعا بتواند است برده بسر  علميه هاي حوزه از يكي در صباحي چند اينكه بهانه به

 زياد نباشد  كم اگر عمر يك نظر اظهار صالحيت و اسالمي مسائل در تخصص براي قطعا
 الهي توفيقات و برخوردار  نيرومندي داستعدا و ذوق از شخص اينكه بشرط آنهم. نيست
 . باشد بوده حالش شامل

 از كه شوند شناخته نظر و رأي مرجع توانند مي افرادي اجتهاد، و تخصص از گذشته
 نشان را افرادي  اسالم تاريخ باشند، بوده مند بهره خداترسي و خداشناسي و تقوا حداكثر

 اظهار اند خواسته مي  كه اميهنگ اخالقي، و علمي صالحيت همه با كه دهد مي
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 . اند ميلرزيده خود بر بيد مانند بكنند نظري 
 اين به  بحث اين در سخن دامنه كه خواهم مي معذرت محترم خوانندگان از ديگر بار

 . كشيد مطالب



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 ١١١

 بخش پنجم 
  قرآن نظر از زن انساني مقام

 
 . است ردهك رعايت نيز مرد و زن درباره را انسانها مساوات اصل اسالم
 . است  مخالف آنها حقوق تشابه با نيست، مخالف مرد و زن حقوق تساوي با اسالم
 . است كرده منسوخ داشته وجود زن به نسبت كه آميزي تحقير نظريات اسالم
 نكرده مردان به منحصر را داستانها قهرمانان كرده، حفظ را توازن خود داستانهاي در قرآن
 . است
 از را مرد با  حقوقي مشابهت بايد شود مند بهره مرد با مساوي حقوقي از بخواهد اگر زن

 . بردارد ميان
 . نهادند بنا را حقوق فلسفه پايه) عدل( اصل تبيين با اسالم علماي
 . حقوق  آوردن دست به در غربي و بيند مي نيكي و گذشت در را انسانيت شرقي،
 تصويب به نه برسد فيلسوفان تصديق هب بايد قانون، نه است فلسفه بشر، حقوق اعالميه

 . نمايندگان
 اسالم و شرق تأييد مورد زمان دير از است، بشر حقوق اعالميه اساس كه انسان به احترام
 . است
 به ديگر طرف از و آورد مي پائين را انساني مقام ممكن حد آخرين تا طرفي از غرب دنياي

 . كند مي صادر بلند باال اعالميه بشر حقوق نام
 . است برده ياد از را " خود " كه آنست از امروز بشر هاي بيچارگي
 . غرب فلسفه با نه است سازگار شرق فلسفه با انسان احترام



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 ١١٢



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 ١١٣

  قرآن نظر از زن انساني مقام
 

 مرد با برابر را او  انساني حيثيت و شرافت نظر از ياآ ميداند؟ موجودي چگونه را زن اسالم
 آن بپاسخ ميخواهم اكنون كه است  پرسشي اين ميشمارد؟ تر پست سجن را او يا و ميداند
 . بپردازم

 

 فلسفه خاص اسالم درباره حقوق خانوادگي 
 قرن چهارده در آنچه با كه دارد خاصي فلسفه مرد و زن خانوادگي حقوق مورد در اسالم
 در مرد و زن براي اسالم. دارد مغايرت ميگذرد امروز جهان در آنچه با و ميگذشته پيش
 از اي پاره. است نشده قائل مجازات  نوع يك و وظيفه نوع يك و حقوق نوع يك موارد همه

 در و. زن براي را آنها از اي پاره و دانسته مناسبتر مرد  براي را مجازاتها و تكاليف و حقوق
 نظر در نامشابهي عوض ديگر موارد در و مشابه وضع مرد و زن براي  مواردي در نتيجه

 .  است فتهگر
 ديگر مكتبهاي از بسياري مانند نيز اسالم كه است بدانجهت آيا حسابي؟ چه روي چرا؟

 و علت يا و است ميشمرده تر پست جنس را  زن و داشته بزن نسبت آميزي تحقير نظريات
  دارد؟ ديگري فلسفه
  و شنيده غربي سيستمهاي پيروان هاي نوشته و سخنرانيها و نطقها در مكرر
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 اينها امثال و زوجات تعدد و طالق و نفقه و مهر مورد در را اسالمي مقررات كه ايد ندهخوا
 امور اين كه ميكنند وانمود  چنين. اند كرده ياد زن بجنس نسبت توهيني و تحقير بعنوان
 . است شده رعايت مرد جانب فقط اينكه جز ندارد دليلي هيچ

 جنسا مرد كه  است پايه اين بر بيستم قرن از قبل جهان قوانين و مقررات تمام ميگويند
 اسالمي حقوق است، شده  آفريده مرد استمتاع و استفاده براي زن و است زن از تر شريف

 . ميزند دور مرد منافع و مصالح محور بر نيز
 براي كه حقوقي او براي و نشناخته عيار تمام انسان زنرا و است مردان دين اسالم ميگويند

 تعدد ميدانست عيار تمام  انسان را زن اسالم اگر است، نكرده وضع است مالز انسان يك
 برابر مرد يك با را زن دو شهادت ،نميداد بمرد را طالق حق نميكرد، تجويز را زوجات
 نميكرد، مرد ارث نصف با مساوي را زن ارث نميداد، شوهر به را خانواده رياست نميكرد،

 جيره را او و ميداد اجتماعي و اقتصادي استقالل بزن شد،نمي قائل مهر  بنام قيمت زن براي
 تحقير نظريات  زن به نسبت اسالم كه ميرساند اينها. نميداد قرار مرد النفقه واجب و خوار

 با اسالم :گويند مي. است  دانسته مي مرد براي مقدمه و وسيله را او و است داشته آميزي
 زن مورد در است كرده رعايت ديگر جاهاي در را مساوات اصل و است مساوات دين اينكه

 . است نكرده رعايت مرد و
 و امتياز اگر و است، شده قائل حقوقي ترجيح و حقوقي امتياز مردان براي اسالم ميگويند
 . نميكرد  وضع را باال مقررات نبود قائل مردان براي حقوقي ترجيح

 :ميايد در  اينصورت به بدهيم ئيارسطو منطقي شكل آقايان اين استدالل به بخواهيم اگر
 وضع او براي مرد با  مساوي و مشابه حقوق ميدانست عيار تمام انسان را زن اسالم اگر

 واقعي انسان يك را زن پس. نيست قائل او براي مساوي و مشابه حقوق لكن ميكرد،
 . نميشمارد

 

 تساوي يا تشابه؟ 
 و حيثيت در مرد و زن اشتراك زمهال كه اينست رفته بكار استدالل اين در كه اصلي

 بايد فلسفي نظر از كه  هم مطلبي است، حقوق در آنها تشابه و يكساني انساني، شرافت
 چيست؟ انساني حيثيت در مرد و  زن اشتراك الزمه كه است اين گذاشت آن روي انگشت

  داشته يكديگر  مساوي حقوقي كه اينست اش الزمه آيا
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 و زن حقوق كه است اين اش الزمه يا نباشد، كار در حقوقي امتياز و ترجيح بطوريكه. باشند
 و كار تقسيم هيچگونه و باشند بوده هم يكنواخت و متشابه برابري، و تساوي بر عالوه مرد

 انساني حيثيت در مرد و زن اشتراك الزمه كه نيست شك نباشد، كار در اي وظيفه تقسيم
 حقوق در آنها  تشابه اما است، انساني حقوق در آنها بريبرا انسانيت، لحاظ از آنها  برابري و

  چطور؟
 آراء و افكار در و  بگذاريم كنار را غرب فلسفه از كوركورانه تبعيت و تقليد بشود بنا اگر

 الزمه آيا بينيم به بايد اول بدهيم انديشه و فكر اجازه بخود ميرسد آنها ناحيه از كه فلسفي
   است برابري تساوي است، تشابه از غير تساوي نه؟ يا هست مه حقوق تشابه حقوق، تساوي

 خود فرزندان  ميان متساوي بطور را خود ثروت پدري است ممكن. نواختي يك تشابه و
 داشته ثروت قلم چند پدر  اين است ممكن مثال. نكند تقسيم متشابه بطور اما كند تقسيم
 نظر ولي اجاري، مستغالت هم و يمزروع  ملك هم و باشد داشته تجارتخانه هم باشد،
 ديده تجارت سليقه و ذوق يكي در است، كرده استعداديابي را خود فرزندان قبال باينكه
 ثروت ميخواهد كه هنگامي داري، مستغل سومي در و بكشاورزي عالقه  ديگري در و است
 فرزندان  مهبه آنچه اينكه گرفتن نظر در با كند تقسيم فرزندان ميان خود حيات در را خود

 كار در جهت اين از امتيازي و ترجيح و باشد يكديگر با مساوي ارزش لحاظ از ميدهد
 استعداديابي آزمايش در قبال كه ميدهد را سرمايه همان خود فرزندان از كدام بهر نباشد،

 . است يافته مناسب آنرا
 كه است اين ستا  مسلم آنچه. است يكنواختي از غير برابري است، كيفيت از غير كميت
 هرگز اسالم ولي. است نشده  قائل مرد و زن براي نواختي يك و جور يك حقوق اسالم
 را انسانها مساوات اصل اسالم نيست، قائل  بزنان نسبت مردان براي حقوقي ترجيح و امتياز
 با نيست، مخالف مرد و زن حقوق تساوي با اسالم. است كرده  رعايت نيز مرد و زن درباره
 . است مخالف آنها  حقوق بهتشا

 جنبه است شده  گنجانيده آنها در امتياز عدم و برابري مفهوم چون مساوات و تساوي كلمه
 كلمه با اگر خصوصا ميكنند، جلب را  شنونده احترام دارند، جاذبه اند، كرده پيدا " تقدس "
 . گردند توأم " حقوق ""

 پاكي  فطرت و وجداني كه است كسي چه !مقدسي و قشنگ تركيب چه !حقوق تساوي
  !نشود؟ خاضع كلمه دو اين مقابل در و باشد داشته
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 به بايد ايم بوده  جهان در منطق و فلسفه و علم پرچمدار روزي كه ما كار چرا نميدانم اما
 نام با " مرد و زن حقوق تشابه " باب در را خود نظريات بخواهند ديگران كه بكشد آنجا

 فروش لبو نفر يك كه اينست مثل درست اين !كنند تحميل بما " قحقو تساوي " مقدس
 . كند تبليغ گالبي  بنام اما بفروشد لبو بخواهد
 نكرده وضع  مشابهي حقوق مرد و زن براي جا همه در اسالم كه اينست است مسلم آنچه
 هنكرد وضع نيز مشابهي  مجازاتهاي و تكاليف آنها براي موارد همه در همچنانكه است،
 مردان براي آنچه از دارد كمتري ارزش  داده قرار زن براي كه حقوقي مجموع آيا اما است،
 . كرد خواهيم  ثابت چنانكه خير البته داده؟ قرار
 در را مرد و  زن حقوق اسالم اينكه علت اينكه آن و ميشود، پيدا دومي سئوال اينجا در

 اگر آيا است؟ نداده قرار يكديگر  مشابه را آنها چرا چيست؟ داده قرار نامشابه ارد مو بعضي
 و باشد مساوي فقط كه اين يا است بهتر مشابه  هم و باشد مساوي هم مرد و زن حقوق
  :كنيم بحث قسمت سه در كه است الزم مطلب اين كامل  بررسي براي. نباشد مشابه

 . آفرينش و خلقت نظر از زن انساني مقام درباره اسالم نظر - 1
 سبب تفاوتها اين آيا است؟ هدفهائي چه براي هست مرد و زن خلقت در وتهائيكهتفا - 2

  نه؟ يا باشند داشته نامشابهي وضع فطري و طبيعي حقوق لحاظ از مرد و زن كه ميشود
 در قسمتها بعضي در را آنها كه هست مرد و زن ميان اسالمي مقررات در تفاوتهائيكه - 3

 به هم هنوز ها فلسفه آن آيا است؟ اي فلسفه چه ساسا بر ميدهد قرار نامشابهي وضع
  نه؟ يا است باقي خود استحكام

 

 مقام زن در جهان بيني اسالمي 
 مقررات سلسله يك صرفا قرآن محتويات نيست، قوانين مجموعه تنها قرآن :اول قسمت اما
 هم و ظهموع هم و تاريخ هم و است  قانون هم قرآن در نيست، تفسير بدون خشك قوانين و

 قانون بيان بشكل مواردي در همانطوريكه قرآن ديگر، مطلب هزاران هم و خلقت تفسير
 و زمين خلقت راز. ميكند تفسير را هستي و وجود ديگر  جاي در ميكند معين دستورالعمل

 ،ها انحطاط و ها ترقي ذلتها، و عزتها حياتها، و موتها راز انسان و حيوان و گياه و آسمان
 . ميكند بيان را فقرها و ثروتها
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 موضوع سه كه  اجتماع و انسان و جهان درباره را خود نظر اما نيست، فلسفه كتاب قرآن
 تعليم قانون تنها خود پيروان  به قرآن، است، كرده بيان قاطع بطور است فلسفه اساسي
 طرز خود نپيرامو به خلقت تفسير با بلكه نميپردازد، اندرز و پند و بموعظه صرفا و نميدهد

   قبيل از اجتماعي امور درباره اسالمي مقررات بناء زير ميدهد، مخصوص  بيني جهان و تفكر
 . ميكند اشياء و  خلقت از كه است تفسيري همانا غيره و خانوادگي حقوق حكومت، مالكيت،

 اين در قرآن است، مرد و زن خلقت موضوع شده تفسير كريم قرآن در كه مسائلي جمله از
 مقررات براي خود پيش از كه است نداده مجال گويان ياوه به و نكرده، سكوت نهزمي

 به نسبت اسالم آميز تحقير نظر را مقررات اين مبناي و بتراشند  فلسفه مرد و زن به مربوط
 . است كرده بيان زن درباره را خود نظر. پيشاپيش اسالم. كنند  معرفي زن
 سرشت مسئله  به است الزم چيست مرد و زن خلقت بارهدر قرآن نظر بينيم به بخواهيم اگر
 اينموضوع در نيز قرآن. كنيم توجه است مطرح نيز مذهبي كتب ساير در كه مرد و زن

 سرشتي؟ دو يا ميداند سرشتي يك را مرد و زن قرآن بينيم به بايد. است نكرده سكوت
. سرشت و طينت دو داراي يا و ميباشند سرشت و طينت يك داراي مرد و زن آيا يعني
 سرشتي از و مردان جنس از را زنان كه ميفرمايد متعددي آيات در صراحت كمال با قرآن
  پدر يك از را شما همه :ميگويد اول آدم درباره قرآن. ايم آفريده مردان  سرشت نظير

 همه درباره) 1 آيه نساء سوره( داديم، قرار او خود جنس از را پدر آن جفت و آفريديم
 آل سوره و نساء سوره( .آفريد همسر شما براي شما خود جنس از خداوند ميگويد يانآدم

  .)روم سوره و عمران
 مرد مايه از تر پست اي مايه از زن كه هست مذهبي كتب از بعضي در آنچه از قرآن در

 از اول آدم همسر كه اند گفته و اند داده چپي و طفيلي جنبه زن به اينكه يا و شده آفريده
 تحقير نظريه اسالم در عليهذا. نيست خبري و اثر شد، آفريده او چپ طرف اعضاء از عضوي
 . ندارد وجود طينت و سرشت لحاظ از زن به نسبت آميزي
 آثار جهان ادبيات در و است داشته وجود گذشته در كه تحقيرآميزي نظريات از ديگر يكي

 وسوسه و شر زن وجود از ست،ا گناه عنصر زن كه اينست است گذاشته بجا نامطلوبي
 مرتكب مردان كه جنايتي و گناه هر در ميگويند است، كوچك شيطان  زن برميخيزد،

  از خود ذات در مرد ميگويند است، داشته دخالت آن در زني اند شده
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 دروجود مستقيما شيطان ميگويند ميكشاند، بگناه را مرد كه است زن اين و است مبرا گناه
 وسوسه را زن  شيطان ميفريبد، را مردان كه است زن طريق از فقط و بدنمييا راه مرد

 بيرون سعادت بهشت از و خورد را شيطان فريب كه اول آدم ميگويند را، مرد زن و ميكند
 . را آدم حوا و  فريفت را حوا شيطان بود، زن طريق از شد رانده
 و فريفت را حوا مار يا يطانش كه نگفته هرگز ولي كرده مطرح را آدم بهشت داستان قرآن
 خارج حساب از را او نه و ميكند  معرفي اصلي مسئول بعنوان را حوا نه قرآن را، آدم حوا

 از و گزينيد سكني بهشت در همسرت و  خودت گفتيم آدم به ميگويد قرآن ميكند،
 به را ضميرها ميكشد بميان را شيطاني وسوسه پاي  كه آنجا قرآن بخوريد، آن هاي ميوه
 وسوسه را دو آن شيطان ).1(.» الشيطان لهما فوسوس « ميگويد مياورد، " تثنيه " شكل
 لكما اني قاسمهما و « كرد، راهنمائي بفريب را دو آن شيطان). 2 (» بغرور فدالهما «. كرد
 را آنها خير جز كه كرد ياد سوگند دو هر برابر در شيطان يعني). 3 (» الناصحين  من

 . نميخواهد
 جهان كنار و  گوشه در هم هنوز كه زمان و عصر آن رائج فكر يك با قرآن ترتيب اين به

 و گناه، و وسوسه عنصر كه اتهام  اين از را زن جنس و پرداخت بمبارزه سخت دارد بقايائي
 . كرد مبرا است كوچك شيطان

 دادهاياستع ناحيهدر است داشته وجود زن به نسبت كه تحقيرآميزي نظريات از ديگر يكي
 را الهي و معنوي مقامات زن نميرود، بهشت  به زن ميگفتند است، زن معنوي و روحاني
 در قرآن. برسد ميرسند، مردان كه آنطور الهي قرب بمقام نميتواند  زن كند، طي نميتواند

 نيست، مربوط جنسيت به الهي قرب و اخروي پاداش كه است كرده تصريح فراواني  آيات
 مرد هر كنار در قرآن مرد،  طرف از يا باشد زن طرف از خواه است، مربوط عمل و ايمان به

 مادران از و ابراهيم و آدم همسران از ميكند، ياد قديسه و بزرگ زن يك از قديسي و بزرگ
 زناني بعنوان را لوط و نوح همسران اگر است، كرده ياد تجليل  نهايت در عيسي و موسي

  گرفتار كه بزرگي زن بعنوان نيز فرعون زن از ميكند، كرذ شان شوهران براي  ناشايسته
 خود داستانهاي در است خواسته قرآن گوئي است، نكرده غفلت است بوده پليدي مرد

  را توازن
 :يپاورق

 21/ اعراف./3   22/ اعراف. 2  20/ اعراف. 1
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 . ننمايد  بمردان منحصر را داستانها قهرمانان و كند حفظ
 و بده شير را كودك كه فرستاديم وحي موسي بمادر ما ميگويد موسي مادر درباره قرآن

 تو بسوي را او ما كه نباش  نگران و بيافكن بدريا را او شدي بيمناك او جان بر كه هنگامي
 . گردانيد خواهيم پس باز

 عبادت محراب در كه بود شده كشيده آنجا به او كار ميگويد عيسي مادر مريم درباره قرآن
 ميرسيد، روزي او براي غيب از ميكردند، شنود و گفت و ميگفتند سخن او با مالئكه همواره
 برده فرو حيرت در را زمانش پيغمبر كه بود گرفته باال آنقدر معنوي مقامات لحاظ از كارش

 . بود مانده مبهوت و مات مريم مقابل در زكريا بود،  گذاشته سر پشت را او
 برسد، خديجه بپايه است مردي كمتر. فراوانند عاليقدر و سهقدي زنان اسالم خود تاريخ در
 خود فرزندان بر زهرا حضرت نميرسد، زهرا  حضرت بپايه علي و پيغمبر جز مردي هيچ و

 الحق الي الخلق من سير در اسالم. دارد برتري االنبيا خاتم از غير پيغمبران بر و امامند كه
 كه تفاوتي نيست، قائل مرد و زن ميان اوتيتف هيچ خدا بسوي مسافرت و حركت در يعني
 وتحمل مردم بسوي حق از بازگشت در است، الخلق الي الحق من سير در است قائل  اسالم

 .  است دانسته مناسبتر اينكار براي را مرد كه است پيغامبري مسئوليت
 به است مربوط است، داشته وجود زن به نسبت كه آميزي تحقير نظريات از ديگر يكي

 ذاتا جنسي رابطه ها آيين برخي در ميدانيم چنانكه عزوبت، و تجرد تقدس و جنسي رياضت
 همه كه ميگردند نائل معنوي بمقامات كساني تنها ها آئين آن پيروان بعقيده است، پليد
 تيشه با " :ميگويد جهان مذهبي معروف پيشوايان از يكي باشند، كرده زيست مجرد عمر

 افسد  دفع جنبه از فقط را ازدواج پيشوايان همان " كنيد بر بن از را ازدواج  درخت بكارت
 صبر تجرد با نيستند قادر افراد غالب چون كه هستند مدعي يعني ميدهند اجازه فاسد به

 تماس متعددي زنان با و ميشوند فحشا گرفتار و ميشود ربوده شان كف از اختيار و كنند
 افكار ريشه نباشند، تماس در زن يك از بيش با تا نندك ازدواج است بهتر پس ميكنند، پيدا

  جزء را زن محبت است، زن جنس به بدبيني عزوبت و تجرد از طرفداري و طلبي رياضت
 . مياورند بحساب اخالقي بزرگ مفاسد
 شمرد، پليد را تجرد و مقدس، را ازدواج كرد، نبرد سخت خرافه اين با اسالم
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 حب االنبياء اخالق من «: گفت و كرد معرفي انبيا اخالق ءجز را زن داشتن دوست اسالم 
. نماز زن، خوش، بوي دارم، عالقه چيز سه به من ميفرمود اكرم پيغمبر. » النساء

 در مگر ميشود  يافت جنسي عالقه به بدبيني نوعي آئينها همه در :ميگويد برتراندراسل
 هرگز اما كرده وضع عالقه  اين براي مقرراتي و حدود اجتماعي مصالح نظر از اسالم اسالم،

 . است نشمرده پليد آنرا
 زن اند ميگفته  كه اينست داشته وجود زن درباره كه آميزي تحقير نظريات از ديگر يكي

 . است شده آفريده مرد براي و است مرد وجود مقدمه
 كند، مي بيان  صراحت كمال در را غائي علت اصل اسالم ندارد، سخني چنين هرگز اسالم
 انسان براي همه حيوان، و گياه باد، و ابر آسمان، و زمين گويد، مي كامل صراحت با اسالم
 از يك هر ميگويد اسالم است، شده آفريده مرد  براي زن نميگويد هرگز اما اند، شده آفريده

 و زينت زنان. » لهن لباس انتم و لكم لباس هن « اند، شده آفريده يكديگر براي مرد و زن
 براي  آفريده و مرد مقدمه را زن قرآن اگر. آنها پوشش و زينت شما و هستند شما  ششپو

 نظر از اسالم چون  ولي ميگرفت، نظر در را اينجهت خود قوانين در قهرا ميدانست مرد
 خود خاص مقررات در نميداند مرد وجود طفيلي را زن و ندارد نظري چنين خلقت تفسير
 . است  نداشته نظر لباينمط به مرد و زن درباره
 زن كه است  اين داشته وجود زن درباره گذشته در كه آميزي تحقير نظريات از ديگر يكي

 همه با مردان از بسياري اند، ميدانسته ناپذير اجتناب بالي و شر يك مرد نظر از را
 خود گرفتاري و بدبختي مايه و تحقير را او اند، ميبرده زن وجود از كه هائي بهره
 خير مرد براي  زن وجود كه ميدهد تذكر را اينمطلب مخصوصا كريم قرآن اند، دانستهمي

 . است او دل آرامش و سكونت مايه است،
 ناچيز بسيار فرزند توليد در را زن سهم كه اينست تحقيرآميز نظريات آن از ديگر يكي

 اند ميدانسته رفيظ بمنزله فقط را مادر ديگر ملل از بعضي و جاهليت اعراب اند، ميدانسته
 قرآن در. ميدهد رشد و نگهميدارد خود داخل در است فرزند اصلي بذر كه را مرد نطفه كه

 تفاسير در كه ديگر آيات برخي و آفريديم زني و مرد از را شما ميگويد كه آياتي ضمن
 تفكر طرز اين به  است شده داده توضيح
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 . است شده داده خاتمه 
 نظر  خلقت تفسير نظر از و فلسفي فكر نظر از اسالم شد معلوم شد گفته آنچه از

 اكنون است  شناخته مردود را نظريات آن بلكه است نداشته زن به نسبت تحقيرآميزي
 . ؟ چيست مرد و زن حقوقي تشابه عدم فلسفه بدانيم كه اينست نوبت
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 تشابه نه و تساوي آري 
 

 در آنچه با كه دارد خاصي فلسفه مرد و زن خانوادگي حقوق و روابط در اسالم گفتيم
 مطابقت نيز ميگذرد امروز جهان در آنچه با و دارد مغايرت ميگذشته پيش قرن چهارده
 . ندارد
 در متساوي  انسان دو مرد و زن آيا كه نيست مطرح هرگز مسئله اين اسالم نظر از گفتيم

 باشند داشته يكديگر با ويمسا  ارزش بايد آنها خانوادگي حقوق آيا و نه؟ يا هستند انسانيت
 . مندند بهره متساوي انساني حقوق از و انسانند دو هر مرد و زن اسالم نظر از نه؟ يا

 ديگري و است  زن يكي اينكه بدليل مرد و زن كه اينست است مطرح اسالم نظر از آنچه
 و خلقت نيست، يكجور آنها براي جهان نيستند، يكديگر مشابه زيادي جهات در مرد،

 بسياري لحاظ از كه ميكند ايجاب جهت  همين و. است نخواسته يكنواخت را آنها طبيعت
 سعي اكنون غرب دنياي در. باشند نداشته مشابهي  وضع مجازاتها و تكاليف و حقوق از

 بوجود مشابهي و واحد وضع وظايف و حقوق و مقررات و قوانين از مرد و زن ميان ميشود
 اسالم نظر ميان كه تفاوتي. بگيرند ناديده را مرد و زن طبيعي و غريزي هاي تفاوت و آورند

 طرفداران ميان كشورما در اكنون آنچه عليهذا. اينجاست در دارد وجود غربي سيستمهاي و
 حقوق
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 است مطرح ديگر، طرف از غربي  سيستمهاي از پيروي طرفداران و يكطرف از اسالمي 
 " حقوق تساوي " كلمه. آنها حقوق تساوي نه  است مرد و زن حقوق تشابه و وحدت مسئله

 . اند چسبانيده غربي آورد ره اين روي بر غرب مقلدان  كه است تقلبي مارك يك
 را تقلبي مارك  اين اينكه از خود سخنرانيهاي و كنفرانسها و ها نوشته در هميشه بنده اين

 بنام نيست مرد و زن حقوق  تماثل و تشابه ادعاي جز كه را فرضيه اين و كنم استعمال
 . ام داشته اجتناب كنم، ياد حقوق تساوي

 همه و ندارد و نداشته معني مرد و زن حقوق تساوي ادعاي دنيا جاي هيچ در نميگويم من
 و اند كرده وضع مساوي  ارزش مبناي بر را مرد و زن حقوق جهان حاضر و گذشته قوانين
 . اند برده ميان از را مشابهت فقط
 از قبل اروپاي در. است شاهد بهترين بيستم قرن از قبل اروپاي. ندارم ادعائي نچني. خير
 نه و داشت مرد با مساوي حقوقي  نه. بود انساني حقوق فاقد عمال و قانونا زن بيستم قرن

 اروپا در زن براي و زن بنام اخير قرن يك از كمتر در  كه اي عجوالنه نهضت در .او با مشابه
  و طبيعي بوضع توجه با اما. كرد پيدا مرد با مشابه حقوقي بيش و  كم زن گرفت، صورت

 بخواهد اگر  زن زيرا نكرد، پيدا مرد با مساوي حقوق هرگز زن، روحي و جسمي احتياجات
 اينست منحصرش راه كند پيدا مرد سعادت مساوي سعادتي و مرد حقوق مساوي حقوقي

 شخود براي و مرد با متناسب حقوقي مرد  براي بردارد، ميان از را حقوقي مشابهت كه
 واقعي صميميت و وحدت كه است راه اين از تنها. شود قائل خودش با متناسب حقوقي
 برخوردار آن از باالتر بلكه مرد با مساوي سعادتي از زن و شود، مي برقرار زن و مرد ميان

   حقوق زنان براي كاري فريب و اغفال شائبه بدون و خلوص روي از مردان و شد، خواهد
 . شد خواهند قائل خود از بيشتر احيانا و مساوي

 زن نصيب ما اسالمي بظاهر اجتماع در عمال كه حقوقي نميكنم ادعا هرگز من همچنين و
 است ضروري و الزم  كه ام گفته بارها. است داشته مردان حقوق با مساوي ارزش شد مي

 طول در و كرده اعطا زن به  اسالم كه اوانيفر حقوق و بشود كامل رسيدگي امروز زن بوضع
 از كوركورانه تبعيت و تقليد با اينكه نه شود، داده پس باز او به شده متروك عمال تاريخ
 يك روي قشنگي نام آورده بوجود آنها خود براي بدبختي  هزاران كه غرب مردم روش

 را غربي نوع بدبختيهاي و بگذاريم غلط فرضيه
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 در مرد و زن حقوق تشابه عدم كه اينست ما ادعاي. بيفزائيم زن شرقي نوع هاي بدبختي بر 
 حقوق و عدالت با هم است داده قرار نامشابهي وضع در را مرد و زن طبيعت كه حدودي
 اجتماع هم و نمايد، مي تأمين بهتر را خانوادگي سعادت هم و. كند مي تطبيق بهتر فطري

 . برد مي جلو  به بهتر را
 و زن انساني و فطري حقوق و عدالت الزمه كه هستيم مدعي ما باشيد، داشته جهتو كامال
 دارد، فلسفي جنبه صددرصد ما بحث پس. است حقوق از اي پاره در آنها تشابه عدم مرد

 كالم اركان از يكي كه " عدل اصل " بنام  است مربوط اصلي به است، مربوط حقوق بفلسفه
 اسالم در را شرع و عقل تطابق قانون كه است اصلي  انهم عدل اصل. است اسالمي فقه و

 عدل كه بشود ثابت اگر شيعه فقه اقل ال و اسالمي  فقه نظر از يعني. است آورده بوجود
 خالف و است ظلم باشد چنان اگر و چنان نه باشد چنين بايد  قانون فالن كند مي ايجاب
 كه اصلي طبق اسالم شرع زيرا. تاس همين هم شرع حكم بگوئيم بايد ناچار است، عدالت
 . شود نمي خارج طبيعي و فطري حقوق و عدالت محور از هرگز داده، تعليم خود
 در اينكه گو نهادند، بنا را حقوق فلسفه پايه " عدل " اصل توضيح و تبيين با اسالم علماء

 به توجه. هندد ادامه بودند كرده باز  كه را راهي نتوانستند تاريخي ناگوار پيشامدهاي اثر
 اولين قراردادي قوانين از خارج و تكويني و ذاتي اموري  بعنوان عدالت اصل به و بشر حقوق

 . اند نهاده بنا آنها را عقلي و طبيعي حقوق پايه شد، عنوان  مسلمين بوسيله بار
 و دانشمندان قرن هشت تقريبا از پس و ندهند ادامه را خود كار آنها كه بود چنين مقدر اما

 يكسو از دهند، اختصاص بخود را افتخار اين و كنند دنبال را آن از اروپائي فيلسوفان
 و اجتماعات و افراد ديگر سوي از و آورند بوجود  اقتصادي و سياسي و اجتماعي هاي فلسفه
 و حركتها و نهضتها سازند، آشنا آنها انساني حقوق و زندگي و  حيات ارزش با را ملتها

 . كنند عوض جهانرا چهره و آورند بوجود انقالبها
 اينكه در داشت  دخالت نيز اي منطقه و رواني علت يك تاريخي، علل از گذشته من بنظر

 تفاوتهاي از يكي. نكند دنبال بود نهاده پايه خود كه را عقلي حقوق مسئله اسالمي مشرق
 شرق قوق،ح به غرب و دارد اخالق به  تمايل شرق كه اينست در غربي و شرقي روحيه
  بحكم شرقي ؛حقوق شيفته غرب و است اخالق شيفته
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 كند، گذشت بورزد، عاطفه كه شناسد يم اين در را خود انسانيت خودش يشرق عتيطب
 اين در را خود انسانيت يغرب اما دهد خرج به يجوانمرد بدارد، دوست خودرا همنوعان

 پا او حقوق حريم به ديگري ذاردنگ و كند دفاع آن از و بشناسد را خود حقوق كه بيند مي
 . بگذارد
 به هم و است  وابسته بحقوق هم انسانيت بحقوق، هم و دارد نياز اخالق به هم ،بشريت
 اين اسالم مقدس دين. نيست  انسانيت معيار تنهائي به اخالق و حقوق از هيچكدام اخالق،
 در. است داده قرار عنايت وردم توأما را  اخالق و حقوق كه هست و بوده دارا را بزرگ امتياز
 شمرده " مقدس " اخالقي اموري بعنوان نيكي و  صميميت و گذشت همچنانكه اسالم
 اين و شود مي محسوب انساني و " مقدس " نيز حقوق از دفاع و حقوق با آشنائي. شوند مي

 . نيست آن توضيح وقت اكنون كه دارد  مفصلي داستان
 از هم با را اخالق و حقوق كار، آغاز در آنكه با. كرد ار خود كار شرقي خاص روحيه اما

 . كرد محصور اخالق  به را توجهش و كرده رها را حقوق تدريجا گرفت، اسالم
 مسئله يك. است  حقوقي مسئله يك هستيم روبرو آن با اكنون كه اي مسئله اينست، غرض

 و عدالت حقيقت به ستا مربوط. است برهاني و استداللي مسئله يك است، عقلي و فلسفي
 با. است داشته وجود شود وضع دنيا در قانوني  آنكه از قبل حقوق و عدالت. حقوق طبيعت

 . كرد عوض را بشر انساني حقوق و عدالت  ماهيت توان نمي قانون وضع
 :گويد مي منتسكيو

 
 وجوداتم بين قوانين اساس بر اي عادالنه روابط. كند وضع قوانيني انسان آنكه از پيش " 

 جز بگوئيم اگر حال. است شده قوانين وضع موجب روابط  اين وجود بوده، پذير امكان
  ندارد وجود ديگر ظالمانه يا عادالنه امر هيچ كنند مي نهي امروز كه اوليه و واقعي قوانين
 . " نيستند  مساوي دائره آن شعاعهاي تمام دائره ترسيم از قبل بگوئيم كه است اين مثل

 
  :گويد مي سپنسر تهربار
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 افراد طبيعي حقوق از عبارت كه است  آميخته ديگر چيزي با احساسات از غير عدالت "
 را طبيعي امتيازات و حقوق بايد باشد داشته خارجي وجود عدالت آنكه براي و است بشر

 . "كنند احترام و رعايت
 ها اعالميه و اعالنها كهبشر وقحق فراوانند، و دارند و داشتند را عقيده اين كه اروپائي حكماء
 طبيعي حقوق فرضيه همين از شد تعيين بشر حقوق بعنوان موادي و شد تنظيم آن براي

 حقوق هاي اعالميه بصورت كه بود  فطري و طبيعي حقوق فرضيه يعني. گرفت سرچشمه
 . شد ظاهر بشر

 آن عين اند گفته  تعدال درباره آنها غير و سپنسر منتسكيو، آنچه دانيم مي چنانكه باز و
 ميان در. اند گفته عدل  اصل و عقلي قبح و حسن درباره اسالم متكلمين كه است چيزي
 . اند دانسته مي قراردادي را عدالت و  بوده ذاتي حقوق منكر كه بودند افرادي اسالمي علماء

 عدالت منكر انگليسي هوبز. است داشته وجود عقيده اين نيز اروپائيان ميان در همچنانكه
 . است واقعي امر يك بصورت

 

 اعالميه حقوق بشر فلسفه است نه قانون 
 چون و اند كرده تصويب مجلسين را بشر حقوق اعالميه متن گويند مي كه اينست مضحك
 مجلس مصوب قانون بحكم پس  است بشر حقوق اعالميه مواد جزء مرد و زن حقوق تساوي

 . باشند گريكدي مساوي حقوقي داراي بايد مرد و زن
 يا تصويب آنرا كه باشد مجلسين صالحيت در كه است چيزي بشر حقوق اعالميه متن مگر
  ؟كنند رد

 بتوانند كشورها  مقننه قواي كه نيست قراردادي امور نوع از بشر حقوق اعالميه محتويات
 . نكنند يا بكنند تصويب آنرا

 بحث مورد را انسانها اسقاط ابلق غير و سلب قابل غير و ذاتي حقوق بشر، حقوق اعالميه
 انساني حيثيت الزمه اعالميه  اين ادعاي به كه است كرده مطرح را حقوقي است، داده قرار

 مبداء يعني است، داده قرار انسانها براي را آنها  آفرينش و خلقت تواناي دست و انسانهاست
 ادعاي طبق هم را حقوق ينا است داده انساني شرافت و اراده و عقل انسانها به كه قدرتي و

 . است داده انسانها به بشر حقوق  اعالميه
   نه و كنند وضع خود براي را بشر حقوق اعالميه محتويات توانند نمي انسانها
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 يعني گذشته  مقننه قواي و مجلسين تصويب از. نمايند اسقاط و سلب خود از توانند مي
  چه؟

 بتصويب  نه برسد فيلسوفان بتصديق بايد قانون، نه است فلسفه بشر حقوق اعالميه
 وضع مردم براي منطق و  فلسفه قعود، و قيام و رأي اخذ با توانند نمي مجلسين. نمايندگان

 تصويب از و بمجلس ببرند هم را اينشتاين  نسبيت فلسفه پس است چنين اين اگر. كنند
 قانون. برسانند تصويب به نيز را آسماني كرات در حيات وجود  فرضيه بگذرانند، نمايندگان

 . كرد رد يا تأييد قراردادي قوانين تصويب طريق از شود نمي كه را طبيعت
 بزنند پيوند  سيب با را گالبي اگر كه اند كرده تصويب مجلسين بگوئيم كه اينست مثل

 . گيرد نمي بزنند پيوند توت با اگر و ميگيرد پيوندش
 صادر اند بوده  فالسفه و متفكرين از خود كه يگروه طرف از اي اعالميه چنين كه وقتي
 نظر از اگر. دهند قرار خويش  حقوق مجتهدين و فالسفه اختيار در آنرا بايد ملتها شود مي

 بعنوان را آنها موظفند ملت افراد همه گرفت قرار تأييد مورد ملت آن متفكرين و فالسفه
 تصويب آنها خالف بر قانوني است موظف نيز مقننه قوه. كنند  رعايت قانون فوق حقايقي

 . نكند
 در حقوقي  چنين كه نشده محقق و ثابت خودشان نظر از كه وقتي تا ديگر هاي ملت

 اين ديگر طرف از و كنند رعايت را آنها نيستند ملزم دارد وجود كيفيت بهمين طبيعت
 و دارد غيره و البراتوار و بوسائل  احتياج كه نيست آزمايشي و تجربي مسائل جزء مسائل

 و رموز كه نيست اتم شكافتن. نيست ديگران براي و است فراهم اروپائيان براي وسائل اين
 قوه و عقل و مغز ابزارش است، منطق و فلسفه باشد، محدودي افراد اختيار در وسائلش
 . است استدالل

 خود در و باشند ديگران مقلد منطق و فلسفه در باشند مجبور ديگر ملتهاي فرضا اگر
 گذشته در ما. كنيم فكر  چنين اين نبايد ايرانيان ما نكنند، احساس فلسفي تفكر شايستگي
 در چرا ما. ايم داده نشان فلسفي و منطقي هاي بررسي در اعلي بحد را خود شايستگي

  باشيم؟ ديگران مقلد فلسفي مسائل
 آنقدر آيد مي  بميان بشر ذاتي حقوق و عدالت اصل پاي كه آنجا اسالمي دانشمندان عجبا،
 شرع و عقل تطابق قاعده بموجب چرا و چون بدون كه ميشوند قائل اهميت برايش

 شرعي تأييد به احتياجي يعني ،است همين هم شرع حكم گويند مي
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 اين صحت نمايندگان تصويب با ميخواهيم كه  كشيده آنجا به ما كار امروز اما. بينند نمي 
 . نمائيم تأييد را مسائل

 

 توان اثبات آرد  فلسفه را با آوپن نمي
 آراء به  كنيم بررسي را زن انساني حقوقي خواهيم مي كه آنجا اينستكه مضحكتر اين از

 كشف كوپن كردن پر با بخواهيم و كنيم چاپ كوپن. كنيم مراجعه جوان دختران و پسران
  جور؟ دو يا و است جور يك مرد و زن انساني حقوق آيا و چيست؟ انساني حقوق كه كنيم
 بشري ذاتي  حقوق اساس بر و فلسفي و علمي بشكل زنرا انساني حقوق مسئله ما حال بهر

 داراي كلي بطور انسانها كند مي اقتضا كه اصولي همان ببينيم خواهيم مي ميكنيم بررسي
 لحاظ از مرد و زن كه كند مي ايجاب آيا باشند، خدادادي و طبيعي حقوق سلسله يك

 حقوقدانان و متفكران و دانشمندان از لذا نه؟ يا باشند بوده مشابهي وضع يدارا حقوق
 درخواست ميباشند مسائل گونه اين در نظر اظهار صالحيتدار  مرجع يگانه كه كشور واقعي
  بود خواهد اينجانب امتنان كمال موجب. بنگرند انتقاد و تحقيق ديده با ما بدالئل كنيم مي
 . نمايند ابراز ها گفته اين رد يا تأييد در را خود نظر مستدال اگر

 انجام انساني  حقوق ريشه و اساس درباره بحثي اوال است الزم مطلب اين بررسي براي
 مختصري اشاره قبال نيست بد. دهيم قرار مطالعه مورد را مرد و زن حقوق سپس و دهيم

 . بنمائيم شد منتهي مرد و زن حقوق تساوي  بنظريه كه جديدي قرون حقوقي نهضتهاي به
 

 نگاهي به تاريخ حقوق زن در اروپا 
 

 قرن متفكران و نويسندگان. شد آغاز هائي زمزمه بشر حقوق بنام بعد به 17 قرن از اروپا در
 پشتكار با بشر سلب قابل غير و  فطري و طبيعي حقوق درباره را خود افكار 18 و 17

 از ايندسته از منتسكيو و ولتر و وروس  ژاك ژان. كردند پخش مردم ميان در عجيبي
 بشر طبيعي حقوق طرفداران افكار نشر از كه عملي نتيجه  اولين. نويسندگانند و متفكران
  يك انگلستان در  كه بود اين شد حاصل
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 1688 سال در شد موفق  ملت. آمد بوجود ملت و حاكمه هيئت ميان طوالني كشمكش
 پيشنهاد حقوق نامه اعالم يك  طبق را خود ياسيس و اجتماعي حقوق از اي پاره ميالدي

  ).1(دارند مسترد و كنند
 

 ظاهر انگلستان  عليه امريكا استقالل جنگهاي در افكار اين شيوع ديگر بارز علمي نتيجه
 بر كه زيادي تحميالت و فشار اثر در شمالي امريكاي در انگلستان مستعمره سيزده. شد
 بدست را خويش استدالل باالخره و كردند بلند عصيان و طغيان به سر شد مي وارد آنها

 . آوردند
  را عمومي استقالل كه شد تشكيل فيالدلفيا در اي كنگره ميالدي 1776 سال در

  " :نوشت چنين آن مقدمه در و كرد منتشر زمينه اين در اي اعالميه و اعالن
 

 تفويض  يتغيري ال و تثاب حقوق فردي بهر خالق و يكسانند خلقت در بشر افراد جميع
  حفظ حكومتها  تشكيل غائي علت و آزادي، حق و حيات حق مثل. است فرموده
 " ...بود خواهد ملت برضايت منوط او كلمه نفوذ و حكومت قوه و است مزبور حقوق

 
 انقالب از  پس كه است چيزي آن شد معروف جهان در بشر حقوق اعالميه بنام آنكه اما 

 اصول سلسله يك از  است عبارت اعالميه اين. شد منتشر حقوق اعالن بنام فرانسه كبير
 فرانسه اساسي قانون ينفك ال جزء و شده قيد فرانسه اساسي قانون آغاز در كه كلي

 . ماده هفده و مقدمه  يك بر است مشتمل اعالميه اين. ميشود محسوب
 با حقوق در و مانده آزاد مرالع مادام و شده متولد آزاد بشر افراد " :اينست آن اول ماده

  " ...مساويند يكديگر
 و اجتماعي و  اقتصادي مسائل در بشري حقوق زمينه در اي تازه افكار و تحوالت 19 قرن در

   منافع تخصيص لزوم و سوسياليسم بظهور منتهي كه داد رخ سياسي
 

 :يپاورق
  .)366 صفحه 4 جلد  البرماله تاريخ ترجمه( -1
  .)234 صفحه 5 جلد البرماله ختاري ترجمه( -2
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 قرن اوايل تا. گرديد كارگر بدست دار سرمايه دست از حكومت انتقال و زحمتكش بطبقات
 برابر در ملتها بحقوق  است مربوط است شده بحث بشر حقوق اطراف در چه هر بيستم
 . اربابان و كارفرمايان برابر در زحمتكش و رنجبر طبقات حقوق يا و دولتها

 شد، عنوان مرد حقوق برابر در " زن حقوق " مسئله بار اولين براي بيستم رنق در
 و زن براي بيستم قرن  اوايل در فقط ميرود بشمار دمكراسي كشور قديمترين كه انگلستان

 اعالن ضمن هجده قرن در  آنكه با آمريكا متحده دول. شد قائل مساوي حقوق مرد
 زن تساوي قانون ميالدي 1920 سال در بودند دهكر اعتراف بشر عمومي بحقوق استقالل،

 امر اين تسليم بيستم قرن در فرانسه همچنين و كردند تصويب سياسي حقوق در را مرد و
 . شد
 مرد درروابط عميقي تحول طرفدار جهان همه در زيادي گروههاي بيستم قرن در حال بهر
 با ملتها روابط در دگرگوني و تحول اينها بعقيده. گرديدند وظايف و حقوق نظر از زن و

 روابط در كه مادامي داران، سرمايه و كارفرمايان با رنجبران و زحمتكشان روابط و دولتها
 . نيست اجتماعي عدالت تأمين به وافي نگيرد صورت  اصالحاتي زن و مرد حقوقي

 سال رد دوم جهاني  جنگ از پس كه بشر حقوق جهاني اعالميه در بار اولين براي اينرو از
 مقدمه در شد منتشر متحد ملل سازمان طرف از) شمسي هجري 1327( ميالدي 1948

  :شد قيد چنين آن
 
 و انساني فرد  ارزش و مقام و بشر بحقوق را خود ايمان متحد ملل مردم كه آنجا از "

  " ...اند كرده اعالم منشور در مجدا زن و مرد حقوق تساوي
 

 زنان بخصوص و كارگران افتادن بفالكت و بيستم و همنوزد قرن ماشيني بحران و تحول
 6 جلد البرماله تاريخ در. شود رسيدگي زن حقوق بموضوع كه شد سبب پيش از بيش

  :مينويسد 328 صفحه
 
 نداشتند توجه طبقه  آن با كارفرمايان رفتار طرز و كارگران احوال به دولتها كه زماني تا "

  و زنان ها كارخانه  صاحبان ...ميكردند خواستند مي چه هر داران سرمايه
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 بود زياد ايشان كار ساعات چون و ميگماشتند، بكار كم بسيار مزد با را خردسال كودكان
 . " مردند مي جواني در و شدند مي گوناگون امراض گرفتار غالبا

 
 مواد همه  ميدانيم چنانكه. اروپا در بشر حقوق نهضت از مختصري تاريخچه بود اين
 پيش اسالم در پيش قرن 14 در دارد تازگي اروپائيان براي كه بشر حقوق هاي الميهاع

 در ها اعالميه اين به مقايسه با را آنها ايراني و عرب  دانشمندان از بعضي و شده بيني
  ها اعالميه اين در آنچه ميان قسمتها بعضي در اختالفاتي البته. اند آورده خود كتابهاي

 آنجمله از. است شيريني و دلكش بحث خود اين و دارد وجود آورده ماسال آنچه با آمده
 يك و وحدت و  تشابه اما پذيرد مي را تساوي اسالم كه مرد و زن حقوق مسئله است

 . پذيرد نمي مرد و زن حقوق زمينه در را نواختي
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 حيثيت و حقوق انساني 
 
 انتقال و يكسان  حقوق و شريب خانواده اعضاي كليه ذاتي حيثيت شناسائي كه آنجا از "

 . " ميدهد تشكيل را صلح و عدالت و آزادي اساس آنان، ناپذير
 كه است گرديده  اي وحشيانه اعمال به منتهي بشر حقوق تحقير و شناسائي عدم كه آنجا از

 از و آزاد عقيده، بيان در بشر افراد  آن در كه دنيائي ظهور و واداشته، بعصيان را بشريت روح
 . است شده اعالم بشر آمال باالترين  بعنوان باشند فارغ فقر و ترس

 آخرين بعنوان بشر تا كرد حمايت قانون اجراي با بايد را انساني حقوق اساسا كه آنجا از "
 روابط توسعه است الزم اساسا  كه آنجا از. نگردد مجبور فشار و ظلم ضد بر قيام به عالج

 . " داد قرار تشويق مورد را ملل بين دوستانه
 انساني فرد ارزش و مقام و بشر اساسي بحقوق را خود ايمان متحد، ملل مردم كه آنجا از "
 به كه اند گرفته راسخ تصميم و اند كرده اعالم منشور در مجددا زن و مرد حقوق تساوي و

 . آورند بوجود بهتري زندگي وضع آزادتر محيطي در و كنند  كمك اجتماعي پيشرفت
  ...كه آنجا از
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 كليه و مردم  تمام براي مشتركي آرمان را بشر حقوق جهاني اعالميه اين عمومي، مجمع "
 داشته نظر مد در دائما را  اعالميه اين اجتماع اركان همه و افراد جميع تا ميكند اعالم ملل

 و بديا توسعه آزاديها و حقوق اين احترام ، تربيت و تعليم بوسيله كه كنند مجاهدت و باشند
 ميان در چه آنها، حياتي و واقعي اجراي و شناسائي المللي،  بين و ملي تدريجي تدابير با

  " ...گردد تأمين باشد مي آنها قلمرو در كه كشورهائي مردم بين در چه و عضو ملل خود
 

 ايست اعالميه  همان مقدمه است، بشر حقوق جهاني اعالميه مقدمه باال طالئي هاي جمله
 حقوق تأييد طريق در تاريخ  اين تا كه است توفيقي بزرگترين " :گويند مي اش رهدربا ه ك

 . " است شده بشريت عالم نصيب انساني،
 افكار مظهر گفتيم  پيش مقاله در چنانكه و است، شده حساب آن جمله هر و كلمه هر روي

 . است جهان حقوقشناس و آزاديخواه فالسفه قرن چندين
 

 الميه حقوق بشر نكات مهم مقدمه اع
 مواد برخي در مسائل بعضي اينكه از بگذريم. است شده تنظيم ماده 30 در اعالميه اين

 بي ديگر مواد بعضي مندرجات ذكر از ماده يك در مطلب يك ذكر اقل ال يا و شده مكرر
 . است تجزيه قابل مختلفي بمواد اعالميه مواد بعضي يا و است كننده نياز

  :است تا چند گيرد قرار توجه مورد است شايسته كه اعالميه ناي مقدمه مهم نكات
 . است برخوردار  انتقال قابل غير ذاتي حقوق و احترام و حيثيت يكنوع از بشر - 1
 بر در را انساني افراد تمام است، عمومي و كلي بشر، ذاتي حقوق و احترام و حيثيت - 2

 آن از يكسان مرد و زن كوتاه، و دبلن سياه، و سفيد نيست، بردار تبعيض گيرد، مي
 رساي از را خود گوهر تواند نمي احدي خانواده  يك اعضاء ميان در همانطوريكه. برخوردارند

 يك اعضاء و بزرگتر خانواده يك عضو كه نيز بشر افراد همه ،بداند تر اصيل و تر شريف اعضاء
  شريفتر ديگر فرد از را ودخ تواند نمي هيچكس متساويند، شرافت لحاظ از باشند مي پيكر
 . بداند

 به خود وجدان عمق در افراد همه كه اينست عدالت و صلح و آزادي اساس - 3
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 . باشند  داشته اعتراف و ايمان انسانها همه ذاتي احترام و حيثيت حقيقت اين 
 ودبوج يكديگر  براي بشر افراد كه ناراحتيهائي كليه منشاء :بگويد خواهد مي اعالميه اين
 و افراد وحشيانه اعمال و تجاوزها و ظلمها و جنگها بروز منشاء است، كرده كشف آورند مي

 شناسائي عدم اين. است انسان ذاتي احترام و حيثيت  شناسائي عدم بيكديگر، نسبت اقوام
 و صلح راه همين از و كند مي طغيان و عصيان به وادار را مقابل  طرف اي، عده طرف از

 . افتد يم بخطر امنيت
 است دنيائي ظهور بكوشند، بايد آن به بخشيدن تحقق راه در همه كه آرزوئي باالترين - 4
 ترس، اختناق، باشد، داشته وجود  كامل بطور مادي رفاه و امنيت و عقيده آزادي آن در كه
 شده تنظيم آرزو باين بخشيدن تحقق براي اعالميه گانه سي مواد. باشد شده كن ريشه فقر

  .است
 تدريجا آنها انتقال و سلب قابل غير بحقوق احترام و انسانها ذاتي حيثيت به ايمان - 5

 . آيد بوجود افراد همه در بايد تربيت و تعليم بوسيله
 

 مقام و احترام انسان 
 براي و شده تنظيم  مساوات و آزادي و انسانيت به احترام اساس بر چون بشر حقوق اعالميه
 مردم ما است، وجداني با انسان هر تكريم و احترام مورد آمده ودبوج بشر حقوق احياء
 سالما مقدس دين در. ايم زده دم انسان احترام و مقام و ارزش از زمان دير از زمين مشرق
 و ارزش نهايت آنها مساوات و آزادي انسان، حقوق انسان، ، گفتيم پيش مقاله در چنانكه
  در فيلسوفانيكه همچنين و اعالميه اين كنندگان تنظيم و نويسندگان. دارد را احترام
. ميباشند ما تعظيم و ستايش مورد هستند اعالميه اين نويسندگان دهنده الهام حقيقت

 فرشتگان، بدست نه  شده نوشته بشر بدست است، فلسفي متن يك اعالميه اين چون ولي
 و كند تحليل و جزيهت را آن دارد  حق فيلسوفي هر است، بشر افراد از گروهي استنباط

 . دهد تذكر بيند مي آن در كه ضعفي نقاط احيانا
 انگشت آن ضعف نقاط روي مقاله اين در ما ولي نيست، ضعف نقاط از خالي اعالميه اين
 . گذاريم مي انگشت آن قوت نقطه روي. گذاريم نمي
 نظر از است، انانس ذاتي  حيثيت و شرافت است، " انسان ذاتي مقام " اعالميه اين گاه تكيه
 بخود مخصوص شرافت و كرامت يكنوع بواسطه انسان اعالميه اين
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 آن بودن فاقد بواسطه جانداران ساير  كه است شده آزاديها و حقوق سلسله يك داراي 
 اعالميه اين قوت نقطه. اند بهره بي آزاديها و حقوق  آن از ذاتي كرامت و شرافت و حيثيت
 . است همين

 

 هاي غربي  انسان در فلسفهتنزل و سقوط 
 و مقام انسان،  ارزيابي :شويم مي مواجه كهن فلسفي مسئله يك با ديگر بار كه اينجاست
 آن بپرسيم بايد. انسان احترام  قابل شخصيت مخلوقات، ساير به نسبت انسان شرافت
 و فندگوس و گاو و اسب از را او و گشته انسان  براي حقوقي منشاء كه انساني ذاتي حيثيت
 اعالميه اساس ميان واضح تناقض يك كه جاست همين و چيست؟ ساخته متمايز كبوتر
 . گردد مي نمايان ديگر طرف از غرب فلسفه در انسان ارزيابي و طرف  يك از بشر حقوق

 گذشته در سخنانيكه. است افتاده اعتبار و ارزش از انسان كه سالهاست غرب فلسفه در
 در امروز بود، زمين مشرق در آنها  همه ريشه و شد مي گفته وي ازممت مقام و انسان درباره
 تا غربي نظر از انسان. گيرد مي قرار تحقير و تمسخر مورد غربي فلسفه هاي سيستم اغلب
 به اعتقاد. است شده واقع انكار مورد  آن اصالت و روح است، كرده تنزل ماشين يك حدود
 . گردد مي تلقي ارتجاعي هعقيد  يك طبيعت داشتن هدف و غائي علت
 اشرف به عقيده غرب  بعقيده زيرا زد، دم توان نمي انسان بودن مخلوقات اشرف از غرب در

 ناشي باشند مي انسان مسخر و انسان  طفيلي مخلوقات ساير اينكه و انسان بودن مخلوقات
   گردش و زمين مركزيت و آسمان و زمين هيئت درباره كهن بطلميوسي عقيده يك از

 انسان بودن مخلوقات  اشرف براي جائي عقيده اين رفتن با بود، زمين بدور آسماني كرات
 بشر دامنگير گذشته در كه است بوده  خواهيهائي خود همه اينها غرب نظر از. ماند نمي باقي
 مشتي از بيش ديگر موجودات مانند را خود است،  فروتن و متواضع امروز بشر است، شده
 . يابد مي خاتمه جا بهمين و گردد مي باز خاك به و آمده پديد  خاك از د،دان نمي خاك
 بقاء قابل حقيقتي  بعنوان و انسان وجود از مستقل اي جنبه بعنوان را روح متواضعانه، غربي،
 و فكر ميان غربي، شود، نمي قائل  فرقي اينجهت از حيوان و گياه و خود ميان و شناسد نمي

 ماهيت لحاظ از سنگ زغال گرماي ميان و روحي اعمال
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 صحنه غرب نظر از شناسد، مي  انرژي و ماده مظاهر را همه نيست، قائل تفاوتي جوهر و 
 ينقطع ال نبرد كه است خونيني ميدان  انسان جمله آن از و جانداران همه براي حيات
 انسان ملهآنج از و جانداران وجود بر حاكم اساسي  اصل است، آورده بوجود را آن زندگي
 نيكي و عدالت دهد، نجات نبرد اين در را خود كوشد مي همواره انسان است، بقا تنازع اصل

 بقاء تنازع  اساسي اصل مولود همه انساني و اخالقي مفاهيم ساير و خيرخواهي و تعاون و
 . است پرداخته و ساخته خود موقعيت حفظ بخاطر را مفاهيم اين بشر و باشد مي
 منافع جز او محرك كه است ماشيني انسان غربي، نيرومند هاي فلسفه برخي نظر از

 كه هستند بناهائي رو همه هنر و ادبيات و علم و فلسفه و اخالق و دين نيست، اقتصادي
 هاي جنبه مظاهر و ها جلوه اينها همه است، ثروت تقسيم و پخش و توليد طرز آنها بناء زير

 همه اصلي انگيزه و محرك. است زياد انسان براي هماين خير،. است انسان زندگي اقتصادي
   همه هنر و دين و علم و فلسفه و اخالق است، جنسي عوامل انسان هاي فعاليت و ها حركت
 .  است انسان وجود جنسي عامل داده شكل تغيير و شده رقيق تظاهرات و تجليات

 طبيعت كه  باشيم تقدمع بايد و باشيم خلقت داشتن هدف منكر بناست اگر دانم نمي من
 تنازع جاندارها انواع حيات  ضامن قانون يگانه اگر كند، مي طي كوركورانه را خود جريانات

 تغييرات مولود انسان موجوديت و بقاء و است  تصادفي كامال تغييرات و اصلح انتخاب و بقا
 به بتنس وي اجداد كه است سالي ميليون چند جنايات سلسله  يك و هدف بي و تصادفي

   كه باشيم معتقد بناست اگر است، مانده باقي شكل اين به امروز تا داشته روا ديگر انواع
 است بنا اگر سازد، مي خود بدست خود اكنون كه ماشينهائي از است اي نمونه خود انسان
 بنا اگر باشد، خود درباره مبالغه و اغراق و خواهي خود آن بقاء و اصالت و روح به اعتقاد
 طلبي برتري يا جنسي يا اقتصادي امور كارها  همه در بشر اصلي محرك و انگيزه است
 وجداني و طريف الهامات و باشند نسبي مفاهيم كلي بطور بد و نيك است بنا اگر باشد،
 در جز و باشد خود نفساني ميلهاي و شهوات بنده جنسا انسان اگر ،شود شمرده ياوه سخن
 حقوق و انساني شرافت و حيثيت از توانيم مي چگونه ...اگر و ،نكند خم تسليم سر زور برابر
  فعاليتهاي همه پايه و اساس را آن و بزنيم دم انسان احترام قابل شخصيت و سلب قابل غير
  !؟دهيم قرار خود
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 غرب، درباره انسان دچار تناقض شده است 
 انسان مقام و شده وارد لطمه انسان ذاتي حيثيت به بوده ممكن كه آنجا تا غرب فلسفه در

 بوجود را او كه عللي و پيدايش لحاظ از را انسان طرفي از غرب دنياي. است آمده پائين
 و وجود پود و تار و ساختمان لحاظ از او، درباره  آفرينش دستگاه هدف لحاظ از است، آورده

 را او دازهان اين تا ضميرش، و وجدان لحاظ از اعمالش، محرك و  انگيزه لحاظ از هستيش،
 . گفتيم كه آورده  پائين
 حقوق و ذاتي شرافت و كرامت و حيثيت و انسان مقام و ارزش درباره بلند باال اعالميه آنگاه

 اين به كه كند مي دعوت را بشر افراد همه و كند مي صادر انتقالش قابل غير و مقدس
 . بياورند ايمان بلند باال اعالميه

 آنگاه. آورد  بعمل نظري تجديد كند مي انسان از كه تفسيري در اول بود الزم غرب براي
 . كندصادر بشر يفطر و مقدس حقوق زمينه در بلند باال هاي اعالميه

. اند نكرده تفسير شد داده شرح كه آنچنان را انسان غرب فالسفه همه كه دارم قبول من
 نظر. كند مي تفسير شرق كه اند كرده تفسير آنچنان بيش و كم را انسان آنها از زيادي عده
 تأثير تحت را جهان مردم و آمده بوجود  غرب مردم اكثريت در كه است تفكري طرز من
 . است داده قرار

 تركيب يك از تر عالي اي درجه در را انسان كه كند صادر كسي بايد را بشر حقوق اعالميه
 شخصي و حيواني امور  به منحصر را انسان محركهاي و ها انگيزه بيند، مي ماشيني مادي
   كه كند صادر شرق بايد را بشر اعالميه. است قائل انساني وجدان انسان براي ،داند نمي
 مظاهر از اي نمونه  انسان در و. دارد ايمان ).1(" » خليفه االرض في جاعل اني « " اصل به

 تا سفري و سير آهنگ انسان در  كه بزند بشر حقوق از دم بايد كسي دارد، سراغ الوهيت
 . است قائل )2("» فمالقيه كدحا ربك  الي كادح انك االنسان ايها يا « " منزل سر

 سويها ما و نفس و « " بحكم كه است فلسفي سيستمهاي آن شايسته بشر حقوق اعالميه
 . قائلند  نيكي به تمايل انسان سرشت در ).3("" تقواها و فجورها فالهمها
 هب و است خوشبين بشر سرشت به كه كند رصاد كسي بايد را بشر اعالميه

 
 :يپاورق

 8و7/ شمس. 3  6/ انشقاق. 2  30/ بقره. 1 
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  كاملترين و معتدلترين آنرا ).1("» تقويم احسن في االنسان خلقنا لقد و « "  حكم 
 . داند مي ها سرشت

 همان بلكه. نيست بشر حقوق اعالميه است، انسان تفسير در غربي تفكر طرز شايسته آنچه
 انساني، عواطف همه كشتن يعني ،دارد مي روا انسان درباره عمال بغر كه است رفتاري طرز

 بودن معبود بشر، بر پول اولويت انسان، بر  سرمايه تقدم بشري، مميزات گرفتن ببازي
  نفر يك احيانا اگر كه. داري سرمايه نهايت بي قدرت انسانها، استثمار ثروت، خدائي ماشين،
 احترامي  سگ آن كند منتقل محبوبش سگ به خودش از بعد براي را خود ثروت رميليون
 پيشكار، بعنوان ثروتمند  سگ يك خدمت در انسانها كند، مي پيدا انسانها احترام مافوق
 . كنند مي تعظيم و ايستند مي بسينه دست او مقابل در و شوند مي استخدام دفتردار منشي،

 

 ه و هم خداي خود را غرب هم خود را فراموش آرد
 كرده فراموش را " خود " قرآن تعبير به بشر كه اينست امروز در بشر اجتماع مهم مسئله
 را " خود " كه اينست مهم مسئله را، خود خداي هم و كرده فراموش را خود هم است،
 را خويش توجه و شده غافل ضمير و باطن به توجه و بيني درون از است، كرده تحقير
 ماديات چشيدن جز خود براي هدفي است، كرده محدود  مادي و حسي دنياي به يكسره
 دست از را خود روح كند، مي انكار را خود انگارد، مي عبث را خلقت داند، نمي و بيند نمي
 نزديك  متأسفانه و است تفكر طرز اين از ناشي بشر امروز بدبختيهاي بيشتر. است  داده
 سبب انسان درباره تفكر طرز اين. كند نابود و نيست را شريتب يكباره و شود جهانگير است
 حقارت بسوي متمدن گردد، مي تر عظيم و كند مي پيدا توسعه تمدن چه هر كه شده
 گذشته در همواره را واقعي انسانهاي كه گشته  موجب انسان درباره تفكر طرز اين گرايد، مي
 قادر اول دست و عالي چيز هر ختنبسا امروز تمدن  عظيم دستگاه و كرد جستجو بايد
 . انسان ساختن به جز است

  :ميگويد گاندي
 

 :يپاورق
 .4/ نيت .1
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 موهبتهاي و امكانات همه  كه است زمين خدائي لقب دريافت مستحق آن براي غربي 
 خدا قدرت در را آنها ديگر ملل كه است قادر زميني بكارهاي او است، مالك را زميني

 اين تنها است، خويش باطن در تأمل آن و است عاجز چيز يك از غربي لكن. دانند مي
 . است كافي جديد تمدن كاذب درخشندگي پوچي  اثبات براي موضوع

 بخاطر است،  نموده جنسي باعمال توجه و مشروب بخوردن مبتال را غربيان اگر غربي تمدن
 . است يشتنخو ساختن هدر و نسيان پي در " جوئي خويشتن " بجاي غربي كه اينست

 خويشتن " از غربي فرار از ناشي جنگي، وسائل تهيه و اختراع و اكتشاف بر او عملي قوه ...
 پول، به توسل و سكوت، و تنهائي از ترس ...خود بر وي استثنائي تسلط و قدرت نه است "

. تاس ها همين او مداوم فعاليتهاي انگيزه و ساخته عاجز خود باطن نداي  شنيدن از را غربي
 پديد غربي علت  بهمين است، " بخويشتن حكومت " در او ناتواني جهان، فتح در او محرك
 دنيا فتح بدهد دست از را خود روح  انسان وقتي ...دنياست سراسر در فساد و آشوب آورنده
 و حقيقت مبشر جهان در كه است داده تعليم آنان به  انجيل كسانيكه ...ميخورد او درد بچه

 اينكه بجاي روانند، طرف بهر برده و طال جستجوي در خودشان باشند حصل و محبت
  تبرئه براي باشند، عدالت و بخشش جستجوي در خداوند مملكت در انجيل  تعاليم مطابق
 بمب ملتها سر بر الهي، كالم نشر جاي به و كنند، مي استفاده مذهب حربه از خود سيئات

 . " ريزند مي
 
 نقض غرب خود  طرف از همه از پيش و همه از بيش بشر حقوق هاعالمي علت، همين به و

 حقوق اعالميه شكست جز راهي كند مي طي زندگي در عمال غرب كه اي فلسفه است، شده
 . گذارد نمي باقي بشر



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 ١۴٠



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 ١۴١

 

 بخش ششم
  خانوادگي حقوق طبيعي مباني 
 

 . است  آفرينش كتاب انسانها، واقعي حقوق شناسائي براي صالحيتدار مرجع يگانه
 طبيعي هاي جنبه " خانوادگي " اجتماع در و قراردادي هاي جنبه " مدني " اجتماع در

 . دارد غلبه
 درباره سوسياليستها  فرضيه از است اي ناشيانه تقليد خانوادگي، حقوق در دوره چهار فرضيه
 . مالكيت

  باشند؟ مي حقوقي طبيعت دو داراي مرد و زن آيا
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 ) ١( نوادگيمباني طبيعي حقوق خا
 

 شخصيت و  حيثيت يكنوع از انسان كه اينست بشر حقوق اعالميه اساس و روح كه گفتيم
 به آزاديها و حقوق سلسله  يك آفرينش، و خلقت متن در و است برخوردار احترام قابل ذاتي

 . باشند نمي انتقال و سلب قابل نحو بهيچ كه است شده داده او
 و روح با  آنچه و است شرقي هاي فلسفه و اسالم تأييد مورد اساس و روح اين گفتيم و

 در كه است تفسيرهائي همانا دهد مي جلوه پايه بي آنرا و است ناسازگار اعالميه اين اساس
 . شود مي هستيش پود و تار و  انسان درباره غرب فلسفي سيستمهاي از بسياري
 ارزش پر كتاب انسانها واقعي حقوق شناسائي براي صالحيتدار مرجع يگانه كه است بديهي

 انسانها مشترك واقعي حقوق ، عظيم كتاب اين سطور و صفحات به رجوع با است، آفرينش
 . گردد مي  مشخص يكديگر مقابل در مرد و زن حقوقي وضع و

 به را  عظيم مرجع اين نيستند حاضر بهيچوجه دالن ساده از بعضي كه اينست عجيب
 كه هستند بشر افراد از گروهي صالحيتدار مرجع يگانه ااينه نظر از. بشناسند رسميت
 هر. دارند حكمراني و سيادت جهان همه بر امروز و اند بوده  اعالميه اين تنظيم كار در دست
  نيستند، اعالميه اين مواد پابند چندان عمال خودشان چند
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 بشر حقوق همان بنام ما ولي. كنند چرا و چون گويند مي آنها آنچه در نرسد را ديگران
 الهي گوياي كتاب كه را آفرينش عظمت با دستگاه هستيم، قائل چرا و چون حق خود براي
 . دانيم مي دار صالحيت مرجع يگانه  است
 سلسله اين در را مسائل برخي اينكه از خواهم مي معذرت محترم خوانندگان از ديگر بار من

 از بعضي براي و رسد مي بنظر خشك و دارد فلسفي رنگ اندكي كه كنم مي مطرح مقاالت
 اجتناب مسائل اينگونه طرح از  امكان حد تا خودم است، آور خستگي محترم خوانندگان

 كه است بقدري فلسفي خشك مسائل اين با زن حقوق مسائل ارتباط گاهي ولي دارم،
 . است ناپذير اجتناب آنها درباره بحث

 

 رابطه حقوق طبيعي و هدفداري طبيعت 
 توجه و بيني  روشن با خلقت دستگاه كه شده پيدا آنجا از فطري و طبيعي حقوق ما ظرن از

 سوق است نهفته آنها وجود در را آنها استعداد كه كماالتي بسوي را موجودات بهدف
 . دهد مي
 آن براي " طبيعي سند " يك و است " طبيعي حق " يك مبناي طبيعي استعداد هر

 گوسفند بچه اما ،دارد رفتن مدرسه و خواندن درس حق انسان فرزند مثال. آيد مي بشمار
  چرا؟. ندارد حقي چنين
 . نيست گوسفند در اما هست، انسانفرزند در شدن، دانا و خواندن درس استعداد اينكه براي

 قرارنداده گوسفند وجود در و داده قرار انسان وجود در را طلبكاري سند اين خلقت دستگاه
 . داشتن آزاد اراده و دادن رأي و كردن فكر حق است همچنين. است
 نوعي به را انسان  آفرينش و خلقت اينكه و " طبيعي حقوق " فرضيه كنند مي خيال بعضي

 هيچ افكند، دور آنرا بايد و است  خواهانه خود و پوچ ادعاي يك است ساخته ممتاز حقوق از
 . نيست حقوق لحاظ از انسان غير و انسان ميان فرقي
 انواع از نوعي هر خلقت دستگاه است، مختلف طبيعي استعدادهاي. نيست اينطور ر،خي

 داده قرار اين در هم را او سعادت و است داده قرار او بخود مخصوص مداري در را موجودات
 اين و دارد هدف خود كار اين در آفرينش دستگاه. كند حركت خودش طبيعي مدار در كه

 در. است نداده مخلوقات بدست ناآگاهي و خبري بي روي از و تصادف بصورت را سندها
 درباره بيشتر توضيح مقاالت  سلسله اين
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 . نيست ميسر مطلب اين 
 طبيعي حقوق ساير مانند ماست، بحث مورد مسئله كه را خانوادگي حقوق اساس و ريشه

 خلقت سندهائيكه انواع و مرد و زن طبيعي استعدادهاي از. كرد جستجو بايد طبيعت در
 مشابهي تكاليف و حقوق داراي مرد و زن آيا بفهميم توانيم مي است سپرده آنها بدست
 بحث مورد مسئله گفتيم پيش هاي مقاله در  همچنانكه نكنيد، فراموش نه؟ يا هستند
 . آنها حقوق تساوي  نه است مرد و زن خانوادگي حقوق

 

 حقوق اجتماعي 
 اجتماع در كه حقوقي لحاظ از يعني خانوادگي غير اجتماعي حقوق لحاظ از بشر افراد

 هم و دارند مساوي  وضع هم ميكنند پيدا بيكديگر نسبت خانواده، محيط از خارج بزرگ،
 هم مثل همه. است يكديگر مانند و يكديگر برابر آنها طبيعي اولي حقوق يعني. مشابه وضع
 دارند حق هم مثل كنند، ركا دارند حق هم مثل كنند، استفاده خلقت مواهب از دارند حق
 پستهاي از پست هر نامزد را خود دارند حق هم مثل همه ،كنند شركت زندگي مسابقه در

 همه. كنند كوشش مشروع طريق از آن آوردن بدست و تحصيل براي و بكنند اجتماعي
 . كنند ظاهر را خود وجود عملي و علمي استعدادهاي دارند  حق هم مثل

 در اكتسابي  حقوق لحاظ از را آنها تدريجا طبيعي، اوليه حقوق در تساوي همين البته و
 مسابقه در و كنند كار دارند حق مساوي بطور همه يعني ميدهد، قرار نامساوي وضع

 در همه آيد، مي ميان مسابقه در  شركت و وظيفه انجام پاي چون اما نمايند، شركت زندگي
 بعضي استعدادتر، كم بعضي و استعدادترند پر  بعضي آيند، مي در آب از يكجور مسابقه اين
 از اليقتر كارآمدتر، باهنرتر، تر، كمال با عالمتر، بعضي باالخره كارتر، كم بعضي و كارترند پر

 و ميگيرد، بخود نامتساوي صورت آنها اكتسابي حقوق قهرا آيند مي در كار از ديگر  بعضي
 دهيم، قرار مساوي آنها طبيعي و اولي حقوق مانند نيز را آنها اكتسابي حقوق بخواهيم اگر

 . داشت نخواهد نامي تجاوز و ظلم جز ما عمل
  دارند؟ مشابهي و مساوي وضع افراد همه اجتماعي اولي طبيعي حقوق لحاظ از چرا



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 ١۴۶

 يا رئيس هيچكدام طبيعتا بشر افراد كه كند مي ثابت بشر احوال در مطالعه اينكه براي
 وزير يا سرباز يا افسر يا معلم يا استاد يا صنعتگر يا كارگر هيچكس اند نشده آفريده مرئوس

 يعني است، بشر اكتسابي حقوق جزء كه است خصوصياتي و مزايا اينها است، نيامده بدنيا
  با اجتماع و بگيرند اجتماع از را آنها بايد فعاليت و كار و استعداد و  لياقت پرتو در افراد
 . كند مي واگذار خود افراد به ار آنها قراردادي قانون يك

 در عسل زنبور  قبيل از اجتماعي حيوانات اجتماعي زندگي با انسان اجتماعي زندگي تفاوت
 كارها و پستها است،  طبيعي صد در صد حيوانات آن زندگي تشكيالت است، جهت همين
 بعضي و رئيس بعضي طبيعتا خودشان،  بدست نه شده تقسيم آنها ميان در طبيعت بدست

 زندگي اما. اند شده آفريده انتظامي مأمور بعضي و مهندس بعضي و كارگر بعضي مرئوس،
 . نيست اينطور انسان اجتماعي
 انسان " گويد مي  كه را فلسفي قديم نظريه اين باره يك دانشمندان از بعضي جهت بهمين
 فرض " اديقرارد " صددرصد را انساني اجتماع و كرده انكار " است اجتماعي طبيعتا
 . اند كرده

 

 حقوق خانوادگي 
 اجتماع در بشر افراد آيا چطور؟ خانوادگي اجتماع در اما خانوادگي، غير اجتماع در اين،

 در آنها تفاوت و دارند همانندي و مشابه وضع طبيعي اوليه حقوق لحاظ از نيز خانوادگي
 و پدر شوهر، و زن از هك اجتماعي يعني خانوادگي  اجتماع ميان يا است؟ اكتسابي حقوق
 لحاظ از خانوادگي غير اجتماع با شود، مي تشكيل خواهران و برادران و فرزندان، و مادر

 وضع مخصوص بشكلي را خانوادگي حقوق طبيعي  قانون و است تفاوت نيز اوليه حقوق
  است؟ كرده
 فرزندي و رماد يا فرزندي و پدر و شوهري و زن اينكه يكي :دارد وجود فرض دو اينجا در

 مؤسسات در يا ملي مؤسسات در يكديگر با افراد همكاريهاي و اجتماعي روابط ساير مانند
 مزاياي فقط باشند، داشته بخود مخصوص  وضع طبعا افراد بعضي كه شود نمي سبب دولتي،

 مطاع، ديگري و مطيع يكي مرئوس، ديگري و رئيس مثال يكي كه شود مي سبب اكتسابي
 و بودن مادر يا پدر بودن، شوهر يا بودن زن باشد، كمتر يكي بيشترو انهماه داراي يكي
 كدام هر كه شود نمي سبب نيز  بودن فرزند
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 نسبت را آنها وضع تواند مي اكتسابي  مزاياي فقط باشند، داشته بخود مخصوص وضع 
 . كند معين بيكديگر
 آن به حقوق  تساوي نام بغلط كه " خانوادگي حقوق در مرد و زن حقوق تشابه " فرضيه
 احتياجات و استعدادها با مرد و زن فرضيه اين طبق. است فرض همين بر مبتني اند داده

 خانوادگي زندگي در دارند دست در طبيعت از كه مشابهي حقوقي سندهاي با و مشابه
 تنظيم تشابه و همانندي و يكساني اساس بر خانوادگي حقوق بايد پس كنند، مي شركت
 . شود
 از بودن شوهر است، متفاوت نيز آنها اوليه طبيعي حقوق خير، كه اينست ديگر فرض

 آنجهت از بودن زن و كند مي  ايجاب را خاصي حقوق و وظائف است بودن شوهر كه آنجهت
 و بودن مادر يا پدر است همچنين ميكند،  ايجاب ديگري حقوق و وظائف است بودن زن كه

 متفاوت اجتماعي همكاريهاي و شركتها ساير با خانوادگي اجتماع بهرحال و بودن فرزند
 بر مبتني پذيرفته آنرا اسالم كه " مرد و زن خانوادگي  حقوق به تشابه عدم " فرضيه. است
 . است اصل اين
 فرض دو ازين يكي  درستي ميتوانيم راه چه از و است، درست باال فرض دو از كداميك حاال

  بفهميم؟ را
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 ) ٢( قوق خانوادگيمباني طبيعي ح
 

 فصل در كه  مطالبي بايد كنند گيري نتيجه خوب بتوانند محترم خوانندگان اينكه براي
  :گفتيم. باشند داشته نظر در شد گفته گذشته

 استعدادهائي ، بهدف توجه با و دارد هدف طبيعت كه شده پيدا آنجا از طبيعي حقوق - 1
 . است داده آنها هب هائي استحقاق و نهاده موجودات وجود در
 ناميده انساني  حقوق كه خاص حقوق سلسله يك از است، انسان كه جهت آن از انسان - 2

 . باشند نمي برخوردار حقوق نوع اين از حيوانات و است برخوردار شود مي
 استعداد هر است، آفرينش و بخلقت مراجعه آنها كيفيت و طبيعي حقوق تشخيص راه - 3

 . طبيعي حق يك براي است يطبيع سند يك طبيعي
 مشابهي و مساوي طبيعي حقوق داراي همه مدني اجتماع لحاظ از انسان افراد - 4

 و وظيفه انجام و كار به دارد بستگي كه است، اكتسابي حقوق در آنها تفاوت و ميباشند
 . تكاليف  انجام مسابقه در شركت

 هستند متشابهي و مساوي طبيعي حقوق داراي مدني اجتماع در بشر افراد اينكه علت - 5
 حيوانات خالف بر( انسان افراد  كه كند مي روشن انسانها طبيعت احوال در مطالعه اينستكه
 مرئوس، يا رئيس طبيعتا،  هيچكدام) عسل زنبور قبيل از اجتماعي
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 شكيالت .اند نيامده بدنيا سرباز يا افسر كارفرما، يا كارگر فرمانبر، يا فرمانده مطاع، يا مطيع 
 . است نشده تقسيم طبيعت بدست ها وظيفه و پستها و كارها نيست، طبيعي انسانها زندگي

 مانند خانوادگي  اجتماع اينستكه بر مبتني مرد، و زن خانوادگي حقوق تشابه فرضيه - 6
 با مرد و زن. هستند متشابهي و همانند حقوق داراي خانواده افراد. است مدني اجتماع

 از مشابهي سندهاي و كنند مي شركت خانوادگي  زندگي در مشابه احتياجهاي و استعدادها
 و نگرفته نظر در تشكيالتي آنها براي طبيعي بطور خلقت  قانون. دارند دست در طبيعت
 . است نكرده تقسيم آنها ميان را پستها و كارها

 از خانوادگي  اجتماع حساب كه اينست بر مبتني خانوادگي حقوق تشابه عدم فرضيه اما و
 خانوادگي زندگي در مشابهي  هاي احتياج و استعدادها با مرد و زن جداست، مدني اجتماع
 در را آنها خلقت قانون. ندارند دست در طبيعت از مشابهي سندهاي و كنند نمي شركت
 . است گرفته نظر در معيني وضع و مدار آنها از يك هر براي و داده قرار نامشابهي وضع
 دو اين از يكي درستي بايد راه چه از و است درست باال فرضيه دو از كداميك ببينيم اكنون
  .بفهميم را فرض

 كار است باالصحيح فرض دو از كداميك اينكه تعيين داديم دست در قبال كه مقياسي با
 به ديگر بعبارت مرد، و زن طبيعي احتياجهاي و استعدادها به. نيست دشواري چندان

 كنيم مي مراجعه است داده مرد و زن از يك هر بدست خلقت قانون كه يطبيع سندهاي
 . شود مي روشن تكليف

 
  قراردادي؟ يا است طبيعي خانوادگي زندگي آيا
 زندگي بعضي. است نظر دو " انسان اجتماعي زندگي " درباره كه گفتيم پيش مقاله در

 . دانند مي " بالطبع مدني " را انسان اصطالح به دانند، مي طبيعي را انسان اجتماعي
 اختيار به انسان  كه دانند مي قراردادي امر يك را اجتماعي زندگي برعكس، ديگر بعضي
 . است كرده انتخاب آنرا) دروني  عوامل نه (خارجي كننده اجبار عوامل تأثير تحت و خود
 نظر يك اينجا در. خير است؟ نظر دو هم اينجا در آيا چطور؟ خانوادگي زندگي باب در

  يعني ؛ است طبيعي صددرصد ربش خانوادگي زندگي. ندارد وجود بيشتر
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 انسان " مدني " زندگي  بودن طبيعي در فرضا. است شده آفريده " منزلي " طبيعتا انسان
 ترديد توانيم نمي او خانوادگي زندگي يعني " منزلي " زندگي بودن طبيعي در كنيم، ترديد
 از بكلي بلكه ندارند طبيعي اجتماعي زندگي آنكه با حيوانات از بسياري همچنانكه. كنيم

  كبوتران مانند ميباشند، طبيعي زناشوئي زندگاني نوعي داراي. اند بهره بي  اجتماعي زندگي
 زندگي از خانوادگي زندگي حساب. كنند مي زندگي " جفت " بطور كه حشرات بعضي و

 حيوانات بعضي و انسان طبيعتا كه شده برده بكار تدابيري طبيعت در. جداست اجتماعي
 . دارند گرايش فرزند داشتن و خانوادگي كانون تشكيل و خانوادگي زندگاني  بسوي
 باشد، خانوادگي  زندگي فاقد انسان دوره آن در كه دهد نمي نشان را اي دوره تاريخي قرائن
 اشتراكي صورت افراد ميان جنسي  رابطه يا و كنند زيست يكديگر از منفرد مرد و زن يعني

 قديم بشر زندگاني از اي نمونه كه حاضر عصر  وحشي قبائل زندگي. باشد داشته عمومي و
 خواه و " شاهي مادر " بصورت خواه قديم بشر زندگي. نيست چنين نيز ميرود بشمار

 . است داشته خانوادگي شكل "  شاهي پدر " بصورت
 

 فرضيه چهار دوره 
 اشتراكي صورت ابتدا در كه شده واقع همگان قبول مورد قيقتح اين مالكيت مسأله در

 مطلبي چنين هرگز جنسيت  مسئله در ولي. است شده پيدا بعدا اختصاص و است داشته
 آنوقت در كه اينست داشته اشتراكي جنبه  بشري زندگي آغاز در مالكيت اينكه علت. نيست
 هم با كه قبيله افراد يعني است، داشته خانوادگي  صورت و بوده اي قبيله بشر اجتماع

 وضع مالكيت لحاظ از جهت بهمين و اند بوده مند بهره خانوادگي  عواطف از اند ميزيسته
 در را مرد و زن كه نبوده عاداتي و رسوم و قانون فرضا اوليه ادوار در. اند داشته  اشتراكي

 و بوظائف را آنها ا،آنه طبيعي احساسات و طبيعت خود. دهد قرار مسئول يكديگر مقابل
. اند نداشته شرط و قيد بدون  جنسي آميزش و زندگي هرگز و است ميكرده مقيد حقوقي

 قراردادي و اجتماعي قانون ميكنند، زندگي " جفت " بصورت كه حيواناتي همچنانكه
 آميزش و زندگي و كنند مي رعايت را وظائفي و حقوق طبيعي قانون حكم به ولي ندارند
 . نيست شرط و قيد بدون آنها
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  :گويند مي ايران  مدني و اساسي قوانين بر انتقاد كتاب مقدمه در منوچهريان مهرانگيز خانم
 
 را مرحله چهار اين از يكي زمين  مختلف نقاط در مرد و زن زندگي شناسي جامعه نظر از "

 مرحله -4 زن، اعتراض مرحله - 3 مرد، تسلط مرحله - 2 طبيعي، مرحله - 1: پيمايد مي
 . مرد و زن حقوق تساوي

  " ...دارند  آميزش و خلطه هم با شرطي و قيد هيچگونه بدون مرد و زن اول مرحله در
 

 كه اينست حداكثر ميپذيرد شناسي جامعه آنچه پذيرد، نمي را گفته اين شناسي جامعه
 اند، كرده مي ازدواج خواهر چند با مشتركا برادر چند وحشي قبايل بعضي ميان در احيانا
 داشته تعلق بهمه هم فرزندان و اند داشته آميزش خواهرها اين همه با برادرها آن همه
 تنها و اند نداشته محدوديتي هيچ ازدواج از قبل دختران و پسران كه اينست يا و است،
 جنسي وضع وحشي قبائل بعضي ميان در احيانا اگر و ، است ميكرده محدود را آنها ازدواج

 و داشته استثنائي جنبه است بوده " ملي " زن باصطالح، و  بوده تر عمومي هم اين از
 . ميرود بشمار عمومي و طبيعي  وضع از انحراف

  :ميگويد 57 صفحه تمدن تاريخ اول جلد در دورانت ويل
 
  بنظر چنين پرندگان از بعضي در است، بوده ما حيواني نياكان اختراعات از ازدواج "

 رابطه اورانگوتانها و گوريلها در. ميكند اكتفا خود بهمسر فقط پرنده هر هحقيق كه ميرسد
 نظرها از بسياري از ارتباط اين و دارد،  ادامه نوزاد پرورش دوره پايان تا ماده و نر ميان
 سختي به كند نزديكي  ديگري نر با بخواهد ماده هرگاه و است مرد و زن روابط به شبيه
 كه گويد مي برنئو نگوتانهاي را او  خصوص در دوكرسپيني. ميگيرد رقرا خود نر تنبيه مورد

 دكتر و. " شود مي تشكيل آنها كودكان و ماده و نر از  كه ميبرند بسر هائي خانواده در آنها "
  درختي زير مادر و پدر كه است چنين آنها عادت " كه نويسد مي گوريلها مورد در ساواژ
  و پدر بر و دور كودكان و پردازند، مي پرچانگي و ميوه بخوردن و نشينند مي
  درختها بر مادر
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 اجتماعاتي. است شده آغاز انسان ظهور از پيش تاريخ صفحات در زناشوئي كنند، مي جستن
 تواند مي باشد جستجو در كه كسي ولي است، كم بسيار نباشد موجود زناشوئي آنها در كه
 . " كند پيدا را ها جامعه چنين از اي عده

 
 مولود است، غريزي و طبيعي امر يك بشر براي خانوادگي احساسات كه اينست غرض
 داراي غريزي و بطورطبيعي حيوانات از بسياري همچنانكه نيست، تمدن نتيجه و عادت

 . باشند مي خانوادگي احساسات
 هيچگونه  بدون كلي بطور ماده جنس و نر جنس كه نگذشته بشر بر اي دوره هيچ عليهذا

 مساوي فرضي دوره  چنان. باشند كرده زيست هم با طبيعي تعهد ولو تعهد و شرط و قيد
 را اي دوره چنان اوليه ادوار در  مالي اشتراكيت طرفداران حتي كه جنسي اشتراكيت با است
 . كنند نمي ادعا

 كه اي دوره چهار  فرضيه از است اي ناشيانه تقليد يك مرد و زن روابط در دوره چهار فرضيه
 طي را دوره چهار مالكيت لحاظ از بشر ميگويند آنها. قائلند مالكيت درباره ها سوسياليست

 سوسياليسم مرحلهو كاپيتاليسم مرحله فئوداليسم، مرحله اوليه، اشتراك مرحله: است كرده
 . است عاليتر سطح در ولي اوليه  اشتراك به بازگشت كه كمونيسم و

 حقوق تساوي را مرد و زن روابط چهارم دوره نام چهريانمنو خانم كه است خوشوقتي جاي
 را مرحله آخرين و نكرده تقليد ها سوسياليست از جهت اين در و اند گذاشته مرد و زن

 كه آنطور چهارم دوره ميان مشاراليها چه اگر. اند ننهاده نام اولين اشتراك بحالت بازگشت
 در " :كه كنند مي تصريح زيرا قائلند يزياد شباهت اول  دوره و اند كرده تصور خودشان
   تفوقي و سلطه هيچگونه بدون مرد و زن دارد، اول بمرحله زيادي شباهت  كه چهارم مرحله
 . " ميكنند زندگاني هم با بيكديگر نسبت

 عدم تنها مقصود اگر. بفهمم " زياد شباهت " اين از را ايشان مقصود ام نتوانسته هنوز من
 شود نمي دليل باشد، بيكديگر  نسبت آنها شرائط و تعهدات تساوي و مرد تفوق و سلطه
 نداشته وجود قيدي و شرط و تعهد هيچگونه مشاراليها بعقيده كه اي دوره و دوره اين ميان

 مقصود اگر و. باشد داشته وجود شباهت است نداشته  خانوادگي شكل مرد و زن زندگي و
 خانوادگي زندگي و ميرود ميان از تعهدات و يودق همه تدريجا چهارم  دوره در كه اينست
 ميان جنسي اشتراك نوعي و گردد مي  منسوخ
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 طرفدار كه " حقوق تساوي " از ايشان مفهوم شود مي معلوم ميگردد، حكمفرما بشر افراد 
 آن طالب حقوق تساوي طرفداران ساير كه آنچيزي غير است چيزي هستند آن جدي

 . است وحشتناك اآنه براي احيانا و هستند
 

 در و كنيم،  معطوف مرد و زن خانوادگي حقوقي طبيعت بسوي را خود توجه بايد ما اكنون
 اختالفاتي طبيعت لحاظ از مرد و زن آيا اينكه يكي بگيريم نظر در بايد را چيزدو زمينه اين

 يا ؟است تناسلي جهاز لحاظ از فقط مرد و  زن اختالفات آيا ديگر بعبارت نه؟ يا دارند
 كار در ديگري تفاوتهاي و اختالفات اگر اينكه ديگر. است اينها از عميقتر آنها اختالفات

 آنها  تكاليف و حقوق تعيين در كه است تفاوتهائي و اختالفات نوع از اختالفات  آن آيا است،
 ؟ندارد بستگي بشر  حقوقي طبيعت با كه است نژاد و رنگ اختالف نوع از يا است، مؤثر

 

 در طبيعت زن 
 زمينه اين در  اي مطالعه الجمله في كس هر باشد، بحث جاي نميكنم گمان اول قسمت در

 اگر نيست، تناسلي جهاز به منحصر مرد و زن تفاوتهاي و اختالفات كه داند مي باشد داشته
 مرد و زن تكاليف و حقوق تعيين در تفاوتها  آن آيا كه است جهت اين در هست سخني
 ؟ندارد يا دارد تأثير

 مطالعات در دقت اند، كرده بيان اي شايسته بطور را اول قسمت اروپا محققان و دانشمندان
 باقي قسمت اين در  ترديدي كوچكترين دانشمندان اين اجتماعي و رواني و زيستي

 در تفاوتها اين كه اينست شده  واقع دانشمندان اين توجه مورد كمتر آنچه. گذارد نمي
 نامشابهي وضع در جهت اين از را مرد و زن و است مؤثر خانوادگي تكاليف و حقوق تعيين
 . ميدهد قرار

 جهاني شهرت  كه فرانسوي معروف شناس زيست و جراح و فيزيولوژيست كارل الكسيس
 اعتراف قسمت دو هر به " ناشناخته موجود انسان " خود نفيس بسيار كتاب در دارد

 هم و اند شده آفريده متفاوت خلقت قانون بحكم مرد و زن ميگويد هم يعني. ميكند
 متفاوت را آنها حقوق و وظائف تفاوتها و اختالفات اين گويد مي
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 . ميكند
 است كرده باز خود كتاب در " مثل توليد و جنسي اعمال " عنوان تحت كه فصلي در وي

 :گويد مي) 100 صفحه سوم چاپ(
 ميسازند ماده يا نر هاي سلول اينكه نخست ارند،د اي پردامنه  اعمال تخمدانها و ها بيضه " 

 ترشح موادي حال عين در آورد، مي پديد را انساني تازه موجود دو اين  پيوستگي كه
   زن يا مرد جنس خصايص ما شعور و اندامها و نسوج در كه ريزند مي خون در و كنند مي
 و تهور موجد ها بيضه ترشح. ميدهند شدت ما بدني اعمال بتمام همچنين. ميسازد آشكار را

 گاوي از را جنگي نر گاو كه است خصايصي همان اين و ميگردد خشونت و خروش و جوش
 روي بر طريق بهمين نيز تخمدان. سازد مي متمايز ميرود بكار شخم براي مزارع در كه

 . كند مي اثر زن وجود
 و آنها جنسي اندامهاي  شكل به مربوط تنها است موجود مرد و زن ميان كه اختالفي ..."

 علتي نتيجه بلكه نيست آنها  خاص تعليم طرز و زن نزد زايمان انجام و زهدان وجود
 . شود مي ناشي خون در تناسلي غدد  مترشحه شيميائي مواد تأثير از كه است عميقتر

 كه كنند مي فكر  زن نهضت طرفداران كه است مهم و اصلي نكته اين به توجه عدم بعلت "
 هاي مسئوليت و اختيارات و  مشاغل و يابند تربيت و تعليم قسم يك توانند مي جنس ود هر

 سلولهاي يكايك. است متفاوت مرد با زيادي  جهات از حقيقت در زن. گيرند بعهده يكساني
 خود روي بر را او جنس نشانه عصبي سلسله مخصوصا عضوي دستگاههاي همچنين بدني،
. است تغيير قابل غير و سخت  ستارگان جهان قوانين همانند نيز فيزيولوژي قوانين. دارد

 هستند كه آنطوري را آنها مجبوريم ما يابد،  راه آنها در انساني تمايالت نيست ممكن
 خويش خاص سرشت مسير و جهت در خود طبيعي مواهب بسط به بايد زنان بپذيريم،

 از بزرگتر خيلي بشريت تكامل راه رد ايشان وظيفه. بكوشند مردان از  كوركورانه تقليد بدون
 )1(. " كنند رها و گيرند سرسري را آن نبايستي و است مردها

 
 :يپاورق
 .100ص سوم، چاپ ناشناخته، موجود انسان .1
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 پيوستن و  زن تخمك و مرد نطفه سلول پيدايش كيفيت درباره توضيحاتي از پس كارل
 وجود خالف بر است،  ضروري نسل وليدت براي ماده وجود اينكه به اشاره و بيكديگر آنها
 :گويد مي فصل آخر در ،كند مي تكميل را زن روح و جسم بارداري، اينكه و نر،

 
 و فكري تشكيالت و زندگي نوع همان و فكر طرز همان نيز جوان دختران براي نبايستي " 

 متخصصين داريم، معمول ميگيريم نظر در جوان  پسران براي كه را آلي ايده و هدف همان
 در را ايشان طبيعي وظائف و زن و مرد جنس رواني و عضوي  اختالفات بايد تربيت و تعليم
 اهميت كمال حائز ما تمدن دهآين بناي در اساسي نكته اين به توجه و باشند داشته نظر
 . " است

 
 بيان را مرد و  زن زياد طبيعي تفاوتهاي هم بزرگ، دانشمند اين فرمائيد مي مالحظه چنانكه

 وضع در حقوق و وظيفه لحاظ از را مرد و زن تفاوتها اين است معتقد هم و كند مي
 . ميدهد قرار نامشابهي

 و كرد خواهيم  نقل مرد و زن تفاوتهاي درباره را دانشمندان نظريات نيز آينده فصل در
 و استعدادها داراي  قسمتهائي چه در مرد و زن كه كرد خواهيم گيري نتيجه سپس

 وضع قسمتها چه در و باشند داشته مشابهي حقوق بايد و هستند مشابهي ياجهاياحت
 . باشند داشته نامشابهي تكاليف و حقوق بايد و ندارند مشابهي

 حساسترين  قسمت اين مرد و زن خانوادگي تكاليف و حقوق تعيين و بررسي براي
 . قسمتهاست
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 بخش هفتم
  مرد و زن تفاوتهاي 
 

  است؟ وسطائي قرون فكر يك مرد و زن تفاوت فكر آيا
 . است داده قرار يكديگر روي در رو را ارسطو و افالطون زن، حقوق
 . است كرده محكمتر را آنها پيوند مرد و زن آفرينش در تفاوت ايجاد با خلقت قانون
 . است شده آفريده مردگير زن و جهانگير مرد

 خود است، فروبرده نشئه به مرد و زن طرواب زمينه در را غرب مقلدان تازه كه چيزهائي
 . كنند مي طي را آنها خمار دوره غربيان
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 ) ١( تفاوتهاي زن و مرد
 

 قرن دوم نيمه  كه اين با هم هنوز شود مي معلوم مزخرفي، حرف عجب !مرد و زن تفاوتهاي
 سطائيو قرون تفكر طرز  كه شوند مي پيدا افرادي كنار و گوشه در كنيم، مي طي را بيستم
 مرد و زن كنند مي خيال و كنند مي دنبال را مرد و زن تفاوت پوسيده و كهنه فكر و دارند

 زن كه بگيرند نتيجه وسطي قرون مردم مانند خواهند مي البد و دارند، تفاوت يكديگر با
 لياقت زن است، انسان و حيوان ميان برزخ زن نيست، كامل انسان  زن است، تر پست جنس

 سرپرستي و قيمومت تحت بايد و ندارد، باشد آزاد و مستقل زندگي در اينكه شايستگي و
 امروز است، شده  پوسيده و كهنه حرفها اين ديگر امروز صورتيكه در كند، زندگي مرد

 زن بر تسلط دوره در زورگوئي  بحكم مردان كه بوده جعلياتي حرفها اين همه شده معلوم
 تر ناقص و تر پست جنس مرد و برتر جنس  زن ،است برعكس شده معلوم. بودند ساخته
 . است
 بيشتر مرد و زن تفاوتهاي علوم، انگيز حيرت پيشرفتهاي پرتو در و بيستم قرن در !آقا خير

 اين اما. است تجربي و علمي حقايق نيست، افترا و جعل. است شده مشخص و روشن
  و تر پست و تر پائين جنس گريدي و است، برتر جنس زن يا مرد اينكه  به بهيچوجه تفاوتها
 قانون است،  داشته ديگري منظوري ها تفاوت اين از خلقت قانون. نيست مربوط تر ناقص
  پيوند كه است آورده بوجود اين براي را تفاوتها اين خلقت
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 اين خلقت قانون. بريزد بهتر را آنها وحدت شالوده و كند محكمتر را مرد و زن خانوادگي
 ميان را خانوادگي وظائف و حقوق خود بدست كه است كرده ايجاد منظور اين هب را تفاوتها

 منظور شبيه منظوري به را مرد و زن تفاوتهاي  خلقت قانون. كند تقسيم مرد و زن
 گوش و چشم از يك هر خلقت قانون اگر است، كرده ايجاد  بدن يك اعضاء ميان اختالفات

 با كه است آنجهت از نه است داده قرار خصوصيم وضع در را فقرات ستون و دست و پا و
 روا جفا  ديگري به نسبت نيكي به و داشته تبعيض نظر و ميكرده نگاه آنها به چشم دو

 . است داشته
 

 تناسب است يا نقص و آمال؟ 
 تفاوت كه دارند اصرار بعضي كه اينست است تعجب موجب من براي كه موضوعاتي از يكي
 مرد بودن كاملتر و زن بودن  ناقص بحساب رواني و جسمي دهاياستعدا در را مرد و زن

 . است آفريده ناقص را زن بمصلحتي بنا  خلقت قانون كه ميكنند وانمود چنين بگذارند،
 ميان در باشد  مطرح زمين مشرق مردم ما ميان در آنكه از پيش زن بودن الخلقه ناقص
. اند كرده بيداد وي خواندن  ناقص و زن به طعن در غربيان. است بوده مطرح غرب مردم
 گاهي " باشد شرمسار است زن اينكه از بايد  زن " :اند گفته كليسا و مذهب زبان از گاهي
 آخرين زن " ،" كوتاه عقل و دارد بلند گيسوان كه است  موجودي همان زن " :اند گفته

 است انسان و وانحي ميان برزخ زن " ،" است كرده اهلي را او مرد كه است وحشي موجود
 . اينها امثال و "
 اكنون اي درجه هشتاد و صد گردش يك با اخيرا غربيان از برخي اينكه تر عجيب اين از

 و زبون، و پست و الخلقه  ناقص موجود مرد كه كنند ثابت دليل يك و هزار با خواهند مي
 . است برتر و كامل موجود زن
 خوانده شد مي منتشر روز زن مجله در كه را مونتاگو اشلي " برتر جنس زن " كتاب اگر

 از زن كه كند ثابت خواهد مي ها بافي مهمل و زدنها زور چه با مرد اين كه دانيد مي باشيد
 اجتماعي آمار يا رواني يا پزشكي مطالعات مستقيما  كه آنجا تا كتاب اين. است كاملتر مرد
 " استنتاج " به شخصا نويسنده ودخ كه آنجا ولي است، گرانبها بسيار ميدارد عرضه را

   مهمل كند گيري نتيجه است كتاب عنوان همان كه خود هدف براي ميخواهد و ميپردازد
  يك بايد چرا. ميرساند نهايت به را بافي
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 جبران براي شوند مجبور ديگر روز كه بخوانند حقير و  زبون و پست اينقدر را زن روز
  دارد لزومي چه. بگذارند مرد روي و بردارند زن روي از ار نقائص و نواقص  آن همه مافات،

 كه بگذاريم  ديگري بودن كاملتر و يكي بودن ناقص حساب به را مرد و زن هاي تفاوت كه
  را؟ زن طرف گاهي و بگيريم را مرد طرف گاهي شويم مجبور
 ديگر طرف از و كند معرفي مرد از برتر جنسا را زن دارد اصرار طرفي از مونتاگو اشلي

 . طبيعي عوامل مولود  نه بشمارد اجتماعي و تاريخي عوامل مولود را مرد امتيازات
 خواسته خلقت قانون. كمال و نقص نه است " تناسب " مرد و زن تفاوتهاي حال هر به

 ساخته مشترك زندگي براي قطعا كه مرد و زن ميان بيشتري تناسب تفاوتها اين با است
 بعدي بيانات از مطلب اين. آورد بوجود است خلقت قانون از انحراف نزيست مجرد و اند شده
 . شود مي تر روشن تفاوتها  توضيح ضمن

 

 نظريه افالطون 
 و هزار دو  حداقل نيست، باشد شده مطرح ما قرن در كه تازه مسئله يك مسئله، اين

 افالطون جمهوريت  كتاب در صورت بهمين مسئله اين زيرا. دارد سابقه سال چهارصد
 . است مطرح

 هستند مشابهي  استعدادهاي داراي مردان و زنان كه است مدعي صراحت كمال با افالطون
 همان از و ميشوند دار عهده  مردان كه شوند دار عهده را وظائفي همان توانند مي زنان و

 . ميگردند مند بهره مردان كه گردند مند بهره حقوقي
 از قسمت  آن حتي و شده پيدا زن مورد در بيستم قرن در كه جديدي افكار تمام هسته
 افكار در ميرسد، نظر  به قبول غيرقابل و افراطي نيز بيستم قرن مردم نظر از كه افكار

 پدر كه مرد اين به نسبت ناظران  اعجاب موجب جهت بهمين و. ميشود پيدا افالطون
 درباره حتي پنجم كتاب ريتجمهو رساله در  افالطون. است گرديده ميشود ناميده فلسفه
 دادن اختصاص و تناسل از مردان و زنان از بعضي كردن  محروم و نسل بهبود و نژاد اصالح
 از خارج در فرزندان تربيت درباره برخوردارند، عاليتري خصائص از  كه افرادي به تناسل
 سنين  كه مرد و زن عمر از معيني سنين به تناسل دادن اختصاص درباره خانواده، محيط
 . است كرده بحث ميرود بشمار آنها حياتي نيروي جوشش و قوت
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 بايد نيز زنان  به ميشود داده جنگي تعليمات مردان به كه همانطوري است معتقد افالطون
 شركت بايد نيز زنان كنند، مي  شركت ورزشي مسابقات در مردان كه همانطوري شود، داده
 . كنند

 در چه مردان از زنان كه ميكند اعتراف اينكه يكي :هست طونافال گفته در نكته دو اما
 از را مرد و زن تفاوت يعني ترند، ناتوان دماغي و روحي نيروهاي در چه جسمي، نيروهاي

. است استعدادها لحاظ از آنها كيفي تفاوت  مخالف چند هر دارد اعتراف " كمي " نظر
 چيزي. است يكديگر مثل دارد وجود نانز و مردان در استعدادهائيكه است معتقد افالطون

  شود نمي سبب جهت اين و ترند ناتوان مردان از ها رشته از اي رشته هر در زنان  هست كه
 .باشند داشته اختصاص ديگري كار از غير بكاري مرد و زن از يك هر كه

 مرد كه كند مي شكر را خدا داند، مي تر ضعيف مرد از را زن كه جهت همين روي افالطون
 آزاد يوناني، غير نه شدم زائيده  يوناني كه ميكنم شكر را خدا " :ميگويد. زن نه شده آفريده
 . " زن  نه شدم آفريده مرد برده، نه آمدم بدنيا
 مرد، و زن  استعدادهاي متساوي پرورش نسل، بهبود موضوع در آنچه افالطون اينكه ديگر

 حاكم فيلسوفان يعني ، حاكمه بطبقه است طمربو همه گفته غيره و فرزند و زن اشتراكيت
 ميدانيم چنانكه. داند مي حكومت  شايسته منحصرا را آنها وي كه فيلسوف حاكمان و

 افالطون آنچه. است كراسي ارستو طرفدار و دموكراسي مخالف سياسي روش در افالطون
 اريستوكرات هطبق غير در و كرات، آريستو طبقه به  است مربوط گفته باال هاي زمينه در

 . دهد مي نظر ديگري طور
 

 افالطون و ارسطو، رو در روي يكديگر 
 ارسطو وي شاگرد است، دست در قديم دنياي در عقائدش و آراء كه كسي افالطون، از بعد

 و داشته اظهار مرد و زن تفاوت درباره را خويش عقايد " سياست " كتاب در ارسطو. است
 و زن تفاوت كه است معتقد ارسطو. است كرده مخالفت  سخت افالطون خود استاد عقايد با

   نوع :ميگويد او متفاوتند، نيز كيفي جنبه از نيست، " كمي "  جنبه از تنها مرد
 آنها از  يك هر بعهده خلقت قانون كه وظائفي و است متفاوت مرد و زن استعدادهاي

 بعقيده. دارد تفاوت  هم اب زيادي قسمتهاي در خواسته آنها براي كه حقوقي و گذاشته
  قسمتها از بسياري در نيز مرد و زن اخالقي فضائل ارسطو
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 فضيلت زن براي و شود شمرده فضيلت مرد براي تواند مي خوي و خلق يك :است متفاوت
 مرد براي و باشد فضيلت  زن براي است ممكن ديگر خوي و خلق يك برعكس نباشد،
 . نشود شمرده فضيلت
 آمدند بعدها كه  دانشمنداني كرد، نسخ قديم دنياي در را افالطون نظريات ارسطو نظريات
 . دادند ترجيح افالطون نظريات بر را ارسطو نظريات

 

 نظر دنياي امروز 
 ميگويد؟ چه جديد  دنياي ببينيم بايد اكنون بود، قديم دنياي به مربوط شد گفته كه اينها

 آزمايش و مشاهده با كارش و سر شود، مين متوسل تخمين و حدس به تنها جديد دنياي
 عميق مطالعات پرتو در جديد دنياي در. است عيني  مطالعات با است، ارقام و آمار با است،

 كه است شده كشف مرد و زن ميان فراوانتري و بيشتر تفاوتهاي اجتماعي و رواني پزشكي،
 . بودند نبرده پي آنها به وجه هيچ هب قديم دنياي در

 درشت يكي كه بود جهت اين از تنها كردند مي ارزيابي كه را مرد و زن قديم يايدن مردم
 و است بلندتر يكي تر، ظريف  ديگري و است تر خشن يكي كوچكتر، ديگري و است تر اندام

 و است موتر و پشم پر يكي آوازتر، نازك ديگري و است آوازتر كلفت يكي تر، كوتاه ديگري
 لحاظ از را آنها تفاوت كه بود اين ميكردند تجاوز حد اين از  كه حداكثر تر، صاف ديگري
 آوردند، مي  بحساب احساسات و عقل لحاظ از را آنها تفاوت يا و ميگرفتند نظر در بلوغ دوره
 . خواندند مي عاطفه و مهر مظهر را زن و عقل مظهر را مرد
 دنياي است شده  معلوم است، شده كشف ديگري زياد قسمتهاي اينها بر عالوه امروزه اما
 . است متفاوت هم با قسمتها از بسياري در مرد و زن
 ذكر ايم، آورده  بدست تحقيق اهل هاي نوشته از كه آنجا تا را مرد و زن تفاوتهاي مجموع ما

 ناشي طبيعت از تفاوتها اين از قدر چه اينكه و تفاوتها اين فلسفه به سپس و كنيم مي
 و :پردازيم مي است اجتماعي و فرهنگي و تاريخي عوامل مولود آنها از قدر چه و ميشود
 و آورد بدست مطالعه و تجربه مختصر با تواند مي كس هر را تفاوتها اين از قسمتي البته

 . نيست انكار قابل كه است بديهي و  واضح آنچنان هم قسمتي
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 :ها دو گونگي

 از لحاظ جسمي
 زن و است قدتر بلند مرد ،تر اندام كوچك نز و است تر اندام درشت متوسط بطور مرد 

 صداي و است تر خشن و تر كلفت مرد صداي ظريفتر، زن و است تر خشن مرد قدتر، كوتاه
 گفته حتي ءتر، بطي مرد بدني رشد و است سريعتر  زن بدني رشد تر، لطيف و نازكتر زن

 او بدني نيروي و مرد عضالني رشد كند، مي رشد سريعتر پسر جنين از دختر جنين ميشود
. است بيشتر مرد مقاومت از بيماريها از بسياري مقابل در زن مقاومت است، بيشتر زن از

  افتد، مي كار از مثل توليد نظر از هم مرد از زودتر و ميرسد بلوغ مرحله به مرد از زودتر زن
 ولي ست،ا بزرگتر زن متوسط مغز از مرد متوسط مغز آيد، مي سخن به پسر از زودتر دختر

 به قادر مرد ريه. است بزرگتر مرد مغز از زن مغز بدن، بمجموع مغز نسبت گرفتن نظر در با
 . است سريعتر مرد قلب ضربان از زن قلب  ضربان است، زن ريه از بيشتري هواي تنفس

 
 رواني لحاظ از
 دمر احساسات. است زن از بيش  جنبش و حركت پر كارهاي و شكار و ورزش به مرد ميل 

 است غوغاگرتر و متجاوزتر مرد. است بزمي و  صلحجويانه زن احساسات و جنگي و مبارزانه
 پرهيز خود درباره و ديگران درباره خشونت به توسل از زن. تر ساكت و آرامتر زن از و

 نيز خودكشي كيفيت در مردان. است مردان از كمتر زنان خودكشي دليل  بهمين و ميكند
 مرتفع هاي ساختمان روي از خود كردن پرتاب دار، تفنگ، به مردان. ترند خشن زنان از

 . اينها  امثال و ترياك و آور خواب بقرص زنان و شوند، مي متوسل
 مورد در زن  يعني است تر الهيجان سريع مرد از زن است، جوشانتر مرد از زن احساسات

 قرار خويش احساسات تأثير تحت سريعتر و زودتر هست ترسش يا عالقه مورد كه اموري
 مدهاي و آرايش و جمال و زيور و زينت  به طبعا زن است، زن از مزاجتر سرد مرد و ميگيرد

 مرد از زن است، مرد از تر ثبات بي زن احساسات ،مرد خالف بر دارد زياد عالقه تلفمخ
 و ت،اس مادرانه زن احساسات است، تر تشريفاتي و ترسوتر و تر پرحرف تر مذهبي تر، محتاط

 او ناآگاهانه توجه و  خانواده به زن عالقه است، نمودار او در كودكي دوران از احساسات اين
 خانوادگي كانون اهميت به
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 ولي رسد نمي مرد بپاي عقالني خشك مسائل و استداللي علوم در زن. است مرد از بيش 
 مرد از كمي تدس است مربوط احساسات و ذوق با كه مسائل ساير و  نقاشي ادبيات، در

 حفظ خود  درون در را كننده ناراحت اسرار و دارد راز كتمان قدرت بيشتر زن از مرد. ندارد
 از زن. است زنان از بيش راز كتمان از ناشي بيماري به مردان ابتالي دليل بهمين و كند مي
 . شود مي متوسل غش به احيانا و گريه به فورا و است تر القلب رقيق مرد

 

  :احساسات بيكديگراز نظر 
 دارد مي دوست را زني مرد است، مرد محبت بند در زن و است خويشتن شهوت بنده مرد
 درك را او ارزش كه دارد مي  دوست را مردي زن و باشد كرده انتخاب و پسنديده را او كه

 كند تصاحب را زن شخص ميخواهد مرد ،باشد كرده اعالم قبال را خود ستيدو و باشد كرده
 شود، مسلط او بر او دل راه از و كند مسخر را مرد  دل ميخواهد زن و بگيرد اختيار رد و

 مرد بر مرد قلب درون از خواهد مي زن و شود مسلط او بر زن سر باالي از خواهد مي مرد
  و شجاعت مرد از زن بگيرند، را او خواهد مي زن بگيرد، را زن خواهد مي مرد كند، نفوذ

 براي چيزها گرانبهاترين را مرد حمايت زن دلبري، و زيبائي زن از مرد و خواهد مي دليري
 و ابتدائي مرد شهوت شود مسلط خود  شهوت بر است قادر مرد از بيش زن ميشمارد، خود

 . تحريكي و انفعالي زن شهوت و است تهاجمي
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 ) ٢( تفاوتهاي زن و مرد
 

 پروفسور " بنام  آمريكائي مشهور اسروانشن پروفسور يك نظريه روز زن مجله 90 شماره در
 بدست نتايجي و پرداخته مرد و زن احوال در جستجو و تفحص به دراز ساليان كه " ريك
 . شد منعكس است، نوشته را مرد و  زن شمار بي تفاوتهاي بزرگي كتاب در و آورده
 مانند تواند نمي  زن اگر كند، مي فرق بكلي زن دنياي با مرد دنياي :ميگويد پروفسور اين

 . كند مي فرق هم با آنها دنياي كه اينروست از نمايد عمل يا كند فكر مردم
 وجودي با بلي. " اند آمده بوجود گوشت يك از مرد و زن " است آمده تورات در :ميگويد

 با بكلي تركيب نظر از و دارند  متفاوت جسمهاي اند آمده وجود به گوشت يك از دو هر كه
 و بود، نخواهند هم مثل هيچوقت موجود دو  اين احساس اين، بر عالوه ،كنند مي فرق هم

 بنا مرد و زن دهند، نمي نشان العمل عكس اتفاقات و  حوادث مقابل در جور يك هيچگاه
 دو روي ستاره دو مثل درست و كنند مي عمل متفاوت بطور خود  رسمي جنسي بمقتضيات

 ولي باشند يكديگر مكمل و بفهمند همديگررا دميتوانن آنها كنند، مي حركت  مختلف مدار
 كنند، زندگي هم با ميتوانند مرد و زن كه  است دليل بهمين و شوند نمي يكي هيچگاه
 . نشوند ناراحت و خسته يكديگر اخالق و صفات از و بشوند يكديگر عاشق
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 آورده تبدس  تفاوتهائي و آورده بعمل مرد و زن روحيه ميان هائي مقايسه ريك پروفسور
  :ميگويد آنجمله از. است

 لذتي هيچ اما. برد بسر دارد دوستش كه زني نزد دائم كه است كننده خسته مرد براي "
 دلش مرد ". برد بسر اش عالقه مورد مرد كنار در هميشه كه نيست اين از باالتر زن براي
 خواهد مي هميشه زن  يك اما. بماند باقي هميشگي حالت همان به روز هر خواهد مي

 يك ايكه جمله بهترين ". برخيزد بستر از تري تازه قيافه با صبح هر و باشد اي تازه موجود
 كه اي جمله زيباترين. است " دارم دوستت ترا عزيزم " اصطالح :بگويد بزني تواند مي مرد
 . ميباشد " كنم مي افتخار بتو من " جمله گويد، مي  اش عالقه مورد بمرد زن يك

 مردي ديگر  زنان بنظر باشد برده بسر معشوقه چندين با زندگيش دوران در رديم اگر "
 باشد داشته وجود زندگيش در مرد يك از بيش كه زني از مردها. آيد مي توجه جالب
 . آيد مي بدشان

 كارشان يعني خود گاه تكيه چون كنند، مي بدبختي احساس ميشوند پير كه وقتي مردها "
 نظر از را چيزها بهترين  چون. كنند مي رضايت احساس مسن زنهاي .دهند مي دست از را

 . نوه چندين و خانه يك :هستند دارا خودشان
 اجتماع ميان در احترام قابل شخصيتي و مقام آوردن بدست مردها نظر از خوشبختي "

  او نگاهداري و يكمرد قلب آوردن بدست يعني زن يك براي خوشبختي ". است
 . عمر تمام براي

 يك براي ". درآورد خود مليت و بدين را اش عالقه مورد زن كه خواهد مي هميشه يكمرد "
 و دين كردن عوض است، آسان  ازدواج از بعد خانوادگيش نام دادن تغيير كه همانقدر زن

 . " است  آسان دارد دوستش كه مردي بخاطر نيز مليت
 

 شاهكار خلقت 
 هاي مسئووليت و حقوق در تفاوتهائي موجب ردم و زن هاي تفاوت اينكه از صرفنظر

 شاهكارهاي ترين عجيب از  يكي مسئله اين اساسا شود، نمي يا شود مي مرد و زن خانوادگي
 و حكيمانه نظام از است اي نشانه و  آيت است، خداشناسي و توحيد درس است، خلقت
 بارزي نمونه جهان، نهمدبرا و حكيمانه جريان اينكه از است بارزي نمونه جهان، مدبرانه
   جريان اينكه از است
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 روشني دليل كند، نمي طي كورمال كورمال را خود جريانات طبيعت نيست، تصادفي خلقت
 تفسير را جهان هاي پديده  توان نمي " غائي علت " اصل دادن دخالت بدون اينكه از است
 . كرد

 توليد عظيم جهاز كند، حفظ را نوع و برسد خود بهدف اينكه براي خلقت عظيم دستگاه
 جنس هم و آورد مي بوجود نر جنس هم خود كارخانه از دائما است، آورده بوجود را نسل
 در مخصوصا جنس، دو تعاون و بهمكاري دارد احتياج نسل دوام و بقاء كه آنجا در و ماده،
 اتحاد و وحدت طرح وادارد كار اين در يكديگر كمك به را دو اين اينكه براي انسان، نوع
 ذيحياتي هر الزمه كه طلبي منفعت و خواهي خود كه است كرده كاري ، است ريخته را آنها
 قرار يكديگر با همزيستي طالب را آنها گردد، ايثار و گذشت و تعاون و بخدمت  تبديل است
 بپيوندد بهم بهتر را آنها جان و جسم و شود عملي كامال طرح اينكه براي و است، داده

 آنها كه است تفاوتها همين و است  داده قرار آنها ميان در روحي و جسمي عجيب ايتفاوته
 جسم داراي زن اگر. ميدهد قرار يكديگر خواهان و عاشق كند، مي جذب بيكديگر بيشتر را
 را مرد و وادارد خود بخدمت را مرد بتواند كه بود محال بود  مردانه خوي و خلق و جان و

 ممكن داشت مي را زن رواني و جسمي صفات همان مرد اگر و د،نماي خود  وصال شيفته
 و شكار و صيد را خود هنر ترين عالي و كند حساب خود زندگي قهرمان را او زن نبود

 . است شده آفريده مردگير زن و جهانگير مرد. آورد بحساب او قلب تسخير
 نوع از نه اما است، داده قرار يكديگر به مند عالقه و طالب را مرد و زن خلقت قانون
 يعني شود، مي ناشي او خودخواهي از دارد باشياء انسان كه اي عالقه. دارند باشياء ايكه عالقه
 فداي را آنها خواهد مي كند، مي نگاه آنها به ابزار  بچشم خواهد، مي خود براي را اشياء انسان
 و سعادت آنها از يك هر كه است شكل باين زوجيت عالقه اما كند، خود آسايش و خود

 . ميبرد لذت ديگري درباره فداكاري و گذشت از خواهد، مي را  ديگري آسايش
 

 پيوندي باالتر از شهوت 
 اند كرده خيال بگذارند، فرق رأفت و شهوت ميان توانند نمي افراد از بعضي كه است عجيب

  و طمع منحصرا ميدهد پيوند بيكديگر را زوجين كه آنچيزي كه
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 با را انسان كه است چيزي همان است، برداري بهره و استخدام حس است، شهوت
  و خلقت در كه دانند نمي اينها ميدهد، پيوند مركوبات و ملبوسات و  مشروبات و ماكوالت
 از ناشي  عالئق آن هست، هم ديگري عالئق طلبي منفعت و خودخواهي بر عالوه طبيعت

 منشاء كه است  عالئق آن ميشود، اشين غير به مستقيم عالقه از نيست، خودخواهي
 كه است عالئق آن. ميشوند  واقع خواستنها غير راحت را خود رنج و گذشتها و فداكاريها
 فرزند و بجفت حدوديكه در يعني آنها از  قسمتي بلكه است، انسان انسانيت دهنده نمايش
 . ميشود  ديده نيز حيوانات در است مربوط

 احيانا كه كند مي و ميكرده نگاه چشم آن به هميشه زن به مرد كه اند كرده گمان افراد اين
 را دو آن كه است شهوت فقط يعني كند، مي نگاه جائي هر زن يك به عزب جوان يك

 زوجين وحدت پايه كه هست شهوت از باالتر پيوندي صورتيكه در ميدهد، پيوند بيكديگر
 " رحمت و مودت " بنامهاي آن از كريم قرآن  كه است چيزي همان آن ميدهد تشكيل را
 و اليها لتسكنوا ازواجا انفسكم من لكم خلق ان آياته من و « " :فرمايد مي است، كرده ياد

 )1(. "" رحمه و موده  بينكم جعل
 بر و استثمار و استخدام حس نظر از فقط را مرد و زن روابط تاريخ كه است اشتباه چقدر
 من راستي است، شده بافته  زمينه اين در مهمالت چقدر و كنيم تفسير بقاء تنازع اصل پايه

 يگانه مرد، و زن روابط تاريخ تفسير در بينم مي و خوانم مي را ها نوشته برخي كه وقتي
 كه اجتماعي ديگر طبقه دو مانند را مرد و زن است، تضاد اصل ميبرند، بكار كه را اصلي
 و جهالت بر و شوم مي تعجب دچار كنند، مي فرض است بوده كشمكش و جنگ در دائما
 استخدام حس نظر از  بتوان را فرزندان و پدران روابط تاريخ اگر خورم، مي تأسف آنها ناداني

. كرد تفسير نظر اين از توان مي نيز را شوهران و زنان تاريخي روابط كرد تفسير استثمار و
 نظر از را مرد خلقت قانون اما است بوده زورمندتر  هميشه زن از مرد كه است درست
 و بردگان و غالمان به كه ستمهائي نوع است نميتوانسته كه است  داده قرار بشكلي غريزي

   توانسته نمي كه همانطوري دارد، روا زن درباره ميداشته روا خود همسايگان و زيردستان
 . دارد روا خود فرزندان بر را ستمها نوع آن است
  ستمها  اين از كه هستم تفسيري منكر نيستم، نزنا بر مردان ستمهاي منكر من

 :يپاورق
.21/ روم.1
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 همان ستمها اين ريشه اما اند كرده فراواني ستمهاي تاريخ طول در زنان بر مردان شود، مي
 آنها سرنوشت و آنها به كه اي عالقه  كمال با نيز خود بفرزندان شده سبب كه است چيزهائي

 نيز خود نفس به شده سبب كه است چيزهائي همان كنند، ستم اند داشته آنها سعادت و
 فرصتي شايد طلبي، منفعت ريشه نه دارد عادت و تعصب و جهالت  ريشه يعني كنند، ستم
 .  بنمائيم مرد و زن روابط تاريخ تفسير درباره مفصلي بحث مناسبي موقع در و آمد پيش

 

 دو گونگي احساسات مرد و زن نسبت به هم 
 آنها خود عالقه كند، مي فرق باشياء عالقه با بيكديگر مرد و زن خانوادگي قهعال تنها نه

 متفاوت مرد به زن عالقه نوع با زن به مرد عالقه نوع يعني نيست، متشابه نيز بيكديگر
 بزرگتر جسم كوچكتر جسم بيجان، اجسام بالعكس اما است طرفيني تجاذب اينكه با است،

 مظهر را زن و تقاضا و عشق و طلب مظهر را مرد ينشآفر كشاند، مي خود سوي به را
 خيز ناز زن احساسات و آميز نياز مرد احساسات است، داده قرار معشوقيت و محبوبيت

 . است مطلوبانه زن احساسات و طالبانه مرد احساسات. است
 خودكشي  كه را روسي جوان دختر يك عكس خبري هاي روزنامه از يكي پيش چندي
 هنوز :است نوشته مانده  باقي او از كه اي نوشته در دختر اين. بود كرده پچا بود كرده
 . نيست تحمل قابل  من براي زندگي بنابراين است، نبوسيده مرا مردي
 مردي است،  نشده واقع مردي محبوب كه است بزرگي شكست جهت اين دختر يك براي

 را او دختري كه وقتي ؟شودمي نوميد زندگي از كي جوان پسر اما. است نبوسيده را او
 . باشد  نبوسيده را دختري كه وقتي خير، است؟ نبوسيده

 در فقط دختري  مزيت اگر ميگويد آنكه از پس خود جامع و مفصل بحثهاي در دورانت ويل
 شوهر كردن پيدا در آگاهش،  نيمه زرنگي و طبيعي انگيزي دل در نه باشد انديشه و دانش
 خانم " :ميگويد ميمانند شوهر بي دانشگاه  زنان درصد شصت ،شد نخواهد كامياب چندان
 كند نمي ازدواج او با كسي كه كرد مي شكايت بود اي برجسته دانشمند كه كوالوسكي مونيا

  اينهمه با باشم، بهتر زنان بيشتر از توانم مي من ندارد؟ دوست مرا كسي چرا :گفت مي و
 من و هستند عالقه و عشق مورد اهميت كم زنان بيشتر
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 . " نيستم 
 مرد  يك شكست احساس نوع با خانم اين شكست احساس نوع كه ميفرمائيد مالحظه
 . " ندارد؟ دوست مرا كسي چرا ميگويد. است متفاوت

 باشد، نكرده پيدا را خود محبوب زن كه كند مي شكست احساس زناشوئي امر در آنگاه مرد
 . بگيرد خود اختيار در را او باشد نتوانسته است كرده پيدا اگر يا

 براي پيوند؟ اين  چه براي. عميقتر و محكمتر اتحاد و پيوند. دارد فلسفه يك اينها همه
 و انساني اجتماع شالوده نيست، اين تنها نه، ببرند؟ بيشتري لذت زندگي از مرد و زن اينكه
 . است شده نهاده  اساس اين بر آينده نسل تربيت بنيان

 

  روانشناس نظريه يك خانم
 بنام روانشناس  خانم يك از روانشناسي بحث يك يك و صد شماره روز زن مجله در

 : ميگويد خانم اين. است كرده نقل كليودالسون
 
 پيش چندي. مردهاست روحيه مطالعه  ام عالقه بزرگترين روانشناس، زن يك بعنوان " 

 نتيجه باين و آورم بعمل مرد و نز رواني عوامل درباره  تحقيقاتي كه شد داده مأموريت بمن
  :ام رسيده

 مرئوس از  خالصه بطور و كنند كار ديگري شخص نظر تحت كه عالقمندند زنها تمام - 1
 . آيد مي خوششان بيشتر كردن كار رئيس نظر تحت و بودن

 . " است نياز مورد و مؤثر وجودشان كه كنند احساس خواهند مي زنها تمام - 2
 

  :كند مي عقيده اظهار ينطورا خانم اين سپس
 تابع خانمها  كه ميگيرد سرچشمه واقعيت اين از زن روحي نياز دو اين من بعقيده "

 با فقط نه هوش لحاظ از خانمها  كه شده ديده بسيار. هستند عقل تابع آقايان و احساسات
  خانمها فضع نقطه. هستند برتر آنها از زمينه اين در گاهي بلكه كنند، مي برابري مردان
 كنند، مي قضاوت بهتر كنند، مي فكر تر عملي هميشه مردان. آنهاست شديد احساسات فقط

 هدايت بهتر و هستند بهتري دهنده سازمان
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 هر. ميباشد طبيعت آن طراح كه است چيزي زنان بر مردان روحي برتري  پس. كنند مي 
 اينكه بعلت خانمها. بود خواهد ئدهفا بي كنند مبارزه واقعيت اين با بخواهند خانمها هم قدر

 زندگيشان در آقايان نظارت به كه كنند قبول را حقيقت اين بايد هستند آقايان از حساستر
 نائل خود بهدف وقتي و. است " تأمين " زندگي در خانمها  هدف بزرگترين ...دارند احتياج
  بيم خطرات با شدن روبرو از هدف باين رسيدن براي زن كشند، مي فعاليت از دست شدند
 كارهائي ...دارد  احتياج كمك به آن كردن برطرف در زن كه است احساسي تنها ترس. دارد
 . "كند مي خسته و كسل را زن دارد احتياج مداوم تفكر به كه

 

 نهضت عجوالنه 
 دير اينكه دليل  به گرفت، صورت زن شده پايمال حقوق احقاق براي اروپا در كه نهضتي

 كه نداد مهلت احساسات. گرفت  انجام زيادي عجله و دستپاچگي با بودند افتاده فكر باين
 اين سوخت، يكديگر با خشك و تر اينرو از. گيرد قرار راهنما و بگويد را خود نظر علم

 به اي بسته درهاي و داد او به زيادي حقوق و گرفت زن از را ها بدبختي سلسله يك نهضت
   جامعه براي و زن خود براي ديگري هاي بيچارگي و بدبختيها وضع در اما. كرد باز او روي

 زن حقوق  احقاق نميشد داده بخرج شتابزدگي آنچنان اگر مسلما. آورد بوجود بشريت
 آينده از و حاضر ناهنجار وضع از فرزانگان فرياد و ميگرفت صورت بهتري بسيار بشكل
 را خود جاي دانش و علم كه است باقي اميد اين ولي نميرسيد،  بفلك تر وحشتناك بسيار

 دانش و علم از گيرد، سرچشمه احساسات از گذشته مانند آنكه بجاي زن نهضت و كند باز
 اين از اميدبخشي نشانه خود زمينه اين در اروپائي دانشمندان نظرهاي اظهار. گيرد الهام

 . است جريان
 فرو نشئه به تازه مرد و زن روابط زمينه در را غرب مقلدان كه چيزهائي آن - ميرسد بنظر
 . كنند مي طي را آنها خمار دوره غربيان خود است برده

 

 نظريه ويل دورانت 
 زمينه در جامعي و مفصل بسيار بحثهاي چهارم، قسمت فلسفه لذات كتاب در دورانت ويل

  از مختصري  قسمتهاي ما است، آورده بعمل خانوادگي و جنسي مسائل
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 در كه فكري جريانات  به بيشتر و بهتر تا كنيم مي انتخاب خوانندگان براي را كتاب آن
 . كنند خودداري عجوالنه قضاوتهاي از و. بشوند آشنا دارد وجود غربي دانشمندان ميان
  " :ميگويد  عشق عنوان تحت خود كتاب چهارم قسمت از هفتم فصل در دورانت ويل

 
 زبان در كه " پوبرتي "  كلمه ميگردد، آغاز بلوغ رسيدن فرا با عشق صريح نغمه نخستين
 سني يعني است " موي سن " معني  آن التيني باصل توجه با ميدهد بلوغ معني انگليسي

 آن به اينهمه پسران كه سينه موي مخصوصا و رويد مي پسران بدن بر موي آن در كه
 در( مو كميت و كيفيت. ميتراشند آنرا فوس سي  سي صبر با كه صورت موي و نازند مي

 آن وضع بهترين و دارد بستگي تناسل و توالد قدرت با ظاهرا) ديگر امور تساوي صورت
 جزء صدا خشونت با توأم موي ناگهاني نمو اين. است زندگي نشاط گرفتن اوج هنگام
 سن اين در طبيعت اما. ميشود پسر عارض بلوغ  بهنگام كه است جنسي ثانوي صفات

 تر پهن آنانرا كفل و سازد مي خيره ديدگانرا كه ميبخشد حركات و اطراف نرمش بدختران،
 برجسته و پر كودك به دادن شير براي شانرا سينه و شود آسانتر مادري امر تا كند مي

 پروفسور نظريه ولي نميداند كسي چيست؟ ثانوي صفات اين ظهور علت. ميسازد
 تناسلي سلولهاي  نظريه اين بموجب. است كرده پيدا طرفداراني ميان اين در ستارلينگ

 كه ميسازند نيز هرمون نوعي  همچنين بلكه كنند مي توليد نطفه و تخم تنها نه بلوغ بهنگام
 از جسم تنها نه سن اين در ميگردد،  روحي و جسمي تغييرات مايه و ميشود خون داخل

 روالند رومن دد،گر مي متأثر نوع هزاران به نيز خوي و روح ميگردد، مند بهره تازه نيروهاي
 در اي آهسته جسماني تغييرات كه ميرسد فرا زماني زندگي سالهاي  طي در " :گويد مي

 ... است تغييرات اين همه مهمترين گفتيم آنچه زن وجودودر ميگيرد صورت مرد  يك وجود
 بر را زورمندان هوس و  ميل لطافت و نرمي و آورد مي تپش به را نرم دلهاي توانائي و دليري

 ستيزه و رو دو و گو گزافه و مكار و دروغزن  مردان تمام " :گويد مي دموسه. " ...انگيزد مي
 چيز يك فقط جهان در ولي. خيانتكار و ظاهرساز و پسند خود زنان همه و هستند جو

 عالي و مقدس
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  " ....است ناقص موجود دو اين آميزش آن و دارد وجود 
 عقب و ، مردان در تصرف براي حمله از است رتعبا بزرگساالن در جفتجوئي آداب "

 .)ميشود ديده استثناهائي جاها بعضي در البته( زنان در فريبندگي و دلبري براي نشيني
  او براي زن است، تهاجمي و مثبت عملش است شكاري حيوان و جنگي طبعا مرد چون

 و است پيكار و جنگ جفتجوئي شود مالك و بربايد آنرا بايد كه است اي جايزه همچون
 . اقتدار و تصاحب ازدواج

 جنس انتخاب به كمكي او محجوبانه امتناع زيرا است، توالد مقاصد خادم زن فراوان عفت "
 كه را كسي يعني را خود عاشق بيشتر  جستجوي با كه ميسازد توانا را زنان عفت. است

 سخن زن زبان از نوع و گروه منافع. برگزيند  داشت خواهد را او فرزندان پدري افتخار
 ماهرتر مرد از زن عشقبازي در ...آيد مي بيرون مرد گلوي از فرد منافع همچنانكه. ميگويد
 . ببندند را او عقل ديده كه نيست شديد چندان او ميل زيرا است

 و لمبرزو،. است  عالقه بي عشق بعالم ماده انواع، بيشتر در كه است كرده مالحظه داروين "
 مبهم و مطلق هاي تحسين و ستايشها  بدنبال بيشتر زنان :گويند مي ابينگ كرافت و كيش

 بلذات آنها ميل از امر اين و كنند توجه آنها  بخواست مردان خواهند مي بيشتر و مردانند
 مادري از ثانوي صفت يك فقط زن عشق طبيعي پايه :گويد مي لمبرزو. است بيشتر جنسي
 بر جسمي دواعي از پيوندد مي بمردي را زني كه عواطفي و احساسات  همه و اوست
 . است آمده بوجود اوضاع با انطباق براي غرائز از بلكه خيزد نمي

 
  :گويد مي كرده منعقد زنان و مردان عنوان تحت كه فصلي در دورانت ويل

 
 ممكن كودك، و زن به خدمت مرد خاص كار و است نوع بقاء به خدمت زن خاص كار "

 كار دو اين تابع تدبير و حكمت روي از همه ولي باشند داشته هم يگريد كارهاي است
 و انسان معني طبيعت و است ناآگاه نيمه اما است اساسي مقاصد اين است، گشته اساسي
 بنظر جنگجوئي، نه است جوئي پناه بيشتر زن طبيعت ...است نهفته آن در را  سعادت
 اصال ماده انواع بعضي در كه ميرسد
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 . است خويش كودكان براي آيد بجنگ خود  ماده اگر ندارد، وجود جنگي غريزه 
 بيشتر زندگي بحراني و خطير كارهاي در مرد شجاعت گرچه است، شكيباتر مرد از زن ..."

 ...است بيشتر بيشمار جزئي  هاي ناراحتي مقابل در زن روزانه و دائمي تحمل اما است
 خوشش توانا مرد از و دارد دوست ربازانراس  زن است، ديگري وجود در زن جنگجوئي

 را او " مازوشيستيك " فرودستانه خوشي عجيب عامل  نوعي قدرت مشاهده در آيد، مي
 . " باشد اينقدرت قرباني خودش چه اگر كند، مي تحريك

 نوين زن اقتصادي  احساسات بر گاهي مردانگي و قدرت از لذت در ديرين خوشي اين ..."
 كه مردي به زن كند، ازدواج  شجاعي ديوانه با ميدهد ترجيح گاهي انكهچن آيد مي غالب

 شده كمتر زن برداري فرمان اينروزها اگر شود، مي تسليم خوشحالي با است بلد فرماندهي
 به زن توجه ...اند شده پيش از تر ضعيف اخالق و قدرت در مردان كه است آن براي است
 اما.است عميق طبيعت مانند او. است خويش خانه المعمو او محيط و است  خانوادگي امور
 در نه زن پيوندد، مي ديرين سنن به را او غريزه هست، هم محصور خود محدود خانه مانند
 اگر) كرد استثنا را بزرگ شهرهاي  زنان از بعضي بايد( ،عادت در نه است آزمايش اهل ذهن
 است آن براي بلكه ميجويد، آزادي آن در كه است  آن براي نه آورد مي رو آزاد عشق به هم
 در گاهي اگر است، شده مأيوس مسئول مرد يك با معمولي ازدواج از خود زندگي در كه

 بهمه را خود احساس و ميگردد سياسي اصطالحات و عبارات مفتون جواني سالهاي
 چشم فعاليتها آن تمام از وفاداري شوهر يافتن از پس دهد، مي بسط انساني هاي جنبه
 شوهرش به و كشد مي بيرون عمومي فعاليت اين از را شوهرش و خود بسرعت و پوشد مي
 تفكر به نياز اينكه بي زن. كند محدود بخانه را خود شديد وفاداري حس  كه ميدهد ياد

   كه آنجا زن. خيزد برمي خانه از سالم اصالحات تنها كه ميداند باشد داشته
 ميسازد  تبديل خود كودكان و بخانه بست پاي و اكارفد مرد به را سرگردان خيالي مرد

 كودك و بخانه او عشق ندارد، اعتناء دولتها و قوانين به طبيعت است، نوع بقاء و حفظ عامل
 كه كساني به و است عالقه بي و قيد بي دولتها به شود موفق اينها حفظ در اگر است

 امروز اگر خندد، مي هستند اساسي قوانين اين تغيير سرگرم
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 كه است مدتي زن كه آنست براي ميرسد بنظر ناتوان كودك و خانواده حفظ در طبيعت 
 بخواهد كه وقت هر نيست، هميشگي طبيعت  شكست ولي است، برده ياد از را طبيعت
 در كه ديگري نژادهاي و اقوام هستند برگردد، دارد ذخيره در كه مصالحي بصدها ميتواند
  آنها ميان از ميتواند را خود نامشخص و قطعي دوام طبيعت و ندبيشتر ما از عده و وسعت
 . " كند تأمين

 
 نظر در. زمينه  اين در دانشمندان نظريات و مرد و زن تفاوتهاي از كوتاهي بيان بود اين

 اندازه چه اجتماعي و تاريخي  عوامل اينكه اطراف در " تفاوتها راز " عنوان تحت داشتم
 دامنه شدن دراز از پرهيز براي بكنم، بحثي باشد مؤثر تفاوتها ناي در است ميتوانسته

 روشن مطلب كامال آينده مباحث ضمن در كنم، مي صرفنظر  آن در مستقل بحث از مطلب
 . شد خواهد
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 بخش هشتم 

 مهر و نفقه 
 

  است؟ زن بودن مملوك عهد يادگار نفقه و مهر آيا
 . است كرده ياد او صداقت از اي نشانه و مرد بجان از اي هديه عنوان به را مهر كريم قرآن
 اي جداگانه نقش  زن و مرد از يك هر براي عشق مسأله در طبيعت كه شده پيدا آنجا از مهر
 . است شده قائل

 . كرد منسوخ مهر درباره را جاهليت رسوم اسالم
 . زن شخصيت هم خورد، مي شكست عشق هم شود، آغاز خودش از اگر زن عشق
  كنيم؟ خراب را قانون چرا كنيم، اصالح كنند نمي عمل اسالم قانون به كه را دميمر بايد

 مهري  سيستمهاي ساير از جدا بايد و است آن خود به مخصوص اسالم مهري سيستم
 . شود مطالعه

 . داد  اقتصادي استقالل زن به پيش قرن چهارده در اسالم و پيش سال صد در اروپا
 . اسالمي فقه نظر از نفقه نوع سه
 . قانونگذاران ممنون نه باشد ماشين ممنون بايد اروپائي زن

 . نكرد براندازي خانه اما داد، اقتصادي استقالل اسالم
 . است بيشتر ثروتش استهالك و كمتر مرد از ثروت، تحصيل در زن توانائي

 . بگيرد انتقام زن اسرافكاري از نفقه حق الغاء با خواهد مي امروز مرد
 . كند مي هموار شكارچي مردان براي را راه شوهر، بر زن نفقه حق الغاء
  است؟ كرده توهين زن به بشر حقوق اعالميه آيا
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 ) ١( مهر و نفقه
 

 زن براي ازدواج،  هنگام مرد كه اينست بشري خانوادگي روابط در كهن بسيار سنن از يكي
 و است، ميپرداخته خويش زن رپد يا زن به خود مال از چيزي. است شده مي قائل " مهر "

 . است بوده خويش فرزندان و زن مخارج دار عهده ازدواج مدت تمام در بعالوه
 نفقه ايست؟ صيغه  چه ديگر مهر است؟ آمده بوجود چگونه و چرا چيست؟ سنت اين ريشه
 خويش انساني و طبيعي بحقوق مرد و زن از يك هر باشد بنا اگر آيا چه؟ براي زن به دادن

 انسان يك مانند زن با و باشد حكمفرما آنها  ميان انساني و عادالنه روابط و گردند ئلنا
 زن كه است عهدهائي يادگار نفقه و مهر اينكه يا كند؟ مي پيدا مورد نفقه و مهر شود رفتار

  بيستم، قرن در خصوصا انسانها، حقوق تساوي و عدالت مقتضاي است، بوده  مرده مملوك
 مسؤوليت خود زن و گيرد صورت مهر بدون ازدواجها گردد، ملغي نفقه و مهر كه اينست
 شركت متساويا مرد با نيز فرزندان مخارج تكفل در و. بگيرد بعهده را خويش زندگي مالي
 . كند

 و داشته اي فلسفه  چه و شده پيدا چگونه مهر ببينيم. كنيم مي آغاز مهر از را خود سخن
  .اند كرده توجيه چگونه را مهر پيدايش شناسان جامعه
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 تاريخچه مهر 
 

 اي قبيله  شكل زندگي و ميزيسته توحش بحال بشر كه تاريخ قبل ما ادوار در ميگويند
 كه قبيله جوانان است،  شده نمي شمرده جائز همخون با ازدواج نامعلومي، علل به داشته،

 انتخاب معشوقه و همسر خود براي ديگر  قبيله از اند بوده ناچار اند بوده ازدواج خواستار
 بنقش مرد ها دوره آن در. اند ميرفته ديگر قبايل بميان همسر انتخاب براي اينرو از كنند،

  توليد در زن با او آميزش كه دانسته نمي يعني است، نبوده واقف فرزند توليد در خويش
 خود، فرزندان نوانبع  نه شناخته مي خود همسر فرزند عنوان به را فرزندان است، مؤثر فرزند

. بفهمد را شباهت اين علت توانسته نمي  كرده مي احساس خود با را فرزندان شباهت اينكه با
 مادران طريق از نسب و مرد، فرزند نه اند ميدانسته زن  فرزندان را خود نيز فرزندان قهرا

  از پس و اند آمده مي بحساب نازا و عقيم موجودات مردان. پدران طريق از نه شد مي شناخته
 در است نيازمند او بدني نيروي به و او با رفاقت به فقط زن كه طفيلي يك بعنوان ازدواج
 . اند ناميده " شاهي مادر " دوره را دوره اين است، ميبرده بسر زن قبيله ميان
 فرزند اصلي صاحب را خود و شد واقف فرزند توليد در خويش بنقش مرد كه نپائيد ديري

 باصطالح و گرفت بعهده را خانواده رياست و ساخت خود تابع را زن وقت اين از شناخت،
 . شد آغاز " پدرشاهي " دوره
 ديگر قبيله ميان از بود ناچار مرد و شد نمي شمرده جائز همخون با ازدواج نيز دوره اين در

 و جنگ حالت همواره چون و. بياورد خود قبيله بميان و كند انتخاب همسر خود براي
 يعني. ميگرفت صورت دختر ربودن راه از همسر انتخاب بود حكمفرما قبائل ميان تصادم
 را جنگ جاي صلح تدريجا. ربود مي ديگر قبيله ميان از را خويش نظر مورد دختر جوان
 دوره اين در باشند، داشته آميز مسالمت  همزيستي توانستند مي مختلف قبائل و گرفت
 آورد چنگ به را خويش نظر مورد دختر اينكه براي ردم و شد منسوخ زن ربودن رسم

 ازاء در زن پدر و كرد مي كار او براي مدتي و شد مي زن پدر اجير دختر قبيله بميان ميرفت
 . برد مي خويش قبيله ميان به را دختر آن او و داد مي او به را خويش دختر داماد خدمت

 كار عروس پدر براي سالها اينكه بجاي كه تدرياف مرد وقت اين در شد، زياد ثروت اينكه تا
 كرد را كار اين بگيرد، او از را دختر و كند او تقديم اليقي هديه يكجا كه اينست بهتر كند

 . شد پيدا " مهر " جا اين از و
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 زن خدمتكار و كرده مي زندگي زن طفيلي بعنوان مرد اوليه، مراحل در حساب، اين روي
 بدست حكومت كه بعد مرحله در. است ميكرده حكومت مرد بر نز دوره اين در است، بوده
 به را زن اينكه براي مرد سوم مرحله در. است  ميربوده ديگر قبيله از را زن مرد افتاد، مرد

 مرد چهارم مرحله در است، كرده مي كار او براي سالها و ميرفته  زن پدر بخانه آورد چنگ
 شده ناشي اينجا از مهر رسم و است ميكرده زن پدر تقديم " پيشكش " بعنوان  مبلغي
 .  است

 شاهي پدر "  سيستم و كرد ساقط را " شاهي مادر " سيستم كه آنوقتي از مرد - ميگويند
 به و داد قرار خويش مزدور و اجير حكم در الاقل و برده حكم در را زن نمود تأسيس را "
 زن به. ميكرد نگاه داد مي تسكين يزن را او شهوت احيانا كه اقتصادي ابزار يك بچشم او
 يعني بديگري متعلق زن زحمات و كارها محصول. داد نمي اقتصادي و اجتماعي تقاللاس
 براي و خود اراده به و كند انتخاب شوهر خود اراده به نداشت  حق زن. بود شوهر يا پدر
 و داده مي مهر انبعنو مرد كه پولي حقيقت در و باشد داشته مالي و اقتصادي  فعاليت خود

   زن از كه بوده اقتصادي بهره مقابل در است كرده مي نفقه بعنوان كه مخارجي
 . است ميبرده زناشوئي ايام در

 مهر در نظام حقوقي اسالم 
 كنند، مي سكوت  آن درباره رنظركنندگاناظهاو شناسان جامعه كه هست هم پنجمي مرحله

 از هيچيك و كند مي زن خود  تقديم " يشكشيپ " يك ازدواج هنگام مرد مرحله اين در
 ميدارد دريافت پيشكشي مرد از اينكه  عين در زن ندارند، پيشكشي آن به حقي والدين

 كند مي انتخاب شوهر خود اراده به اوال كند، مي حفظ را خود اقتصادي و اجتماعي استقالل
 بخانه كه مدتيدر همچنين است، پدر خانهدر كه درمدتي ثانيا ،برادر يا پدر اراده به نه

  و كار محصول كند، استثمار و بگمارد خود بخدمت را او ندارد حق كسي ميرود شوهر
 مرد بقيمومت احتياجي خود حقوقي معامالت در و بديگري نه دارد تعلق بخودش زحمتش

 . ندارد
 و شود مند هبهر او  وصال از زناشوئي ايام در دارد حق فقط زن، از برداري بهره لحاظ از مرد

 در را او زندگي شود مي مند بهره  زن وصال از و دارد ادامه زناشوئي كه مادامي است مكلف
 . نمايد تأمين خود امكانات حدود
  بنيان  اساس اين بر را زناشوئي و پذيرفته آنرا اسالم كه است همان مرحله اين
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 نه دارد تعلق زن بخود  زن مهر اينكه درباره هست زيادي آيات كريم قرآن در. است نهاده
 عين در و بشود زن زندگي مخارج تأمين دار عهده زناشوئي مدت تمام در بايد مرد. بديگري

 نه دارد تعلق خودش شخص به او كار نتيجه و كند مي تحصيل زن كه درآمدي حال
 . شوهر يا پدر بديگري

 پدر به مهر كه  وقتي در زيرا كند، مي پيدا معماوشي شكل نفقه و مهر مسئله كه اينجاست
 ميكرد، استثمار را او شوهر و  رفت مي شوهر بخانه برده يك مانند زن و ميگرفت تعلق دختر
 براي مالكي هر كه است ضروري مخارج نفقه فلسفه و بود پدر از دختر خريد باز مهر فلسفه
 را زن دندار حق هم شوهر و نشود داده زن پدر به چيزي بناست اگر ميكند، خود مملوك
  و دارد كامل استقالل اقتصادي لحاظ از زن و بكند، اقتصادي برداري بهره او از و استثمار

 نفقه و  دادن مهر ندارد، سرپرستي و اجازه و قيمومت به نيازي حقوقي جنبه از حتي
  چه؟ براي پرداختن

 

 نگاهي به تاريخ 
 را خود  توجه اندكي بايد ببريم پي پنجم مرحله در نفقه و مهر بفلسفه بخواهيم اگر

 آنچه اينست حقيقت. كنيم معطوف شده گفته مرحله اين از قبل كه اي چهارگانه هاي بدوره
 تاريخي حقايق نه. نيست چيزي تخمينها و فرضها سلسله يك جز  شده گفته باره اين در

  فلسفي هاي فرضيه بعضي و يكطرف از قرائن اي پاره. تجربي و علمي حقايق  نه و است
 زندگي درباره تخمينها و فرضها اين آمدن پديد منشاء ديگر طرف از جهان و انسان درباره
 چيزي شده گفته مادرشاهي  باصطالح دوره درباره آنچه. است شده تاريخ قبل ما بشر

 از دختران فروختن درباره كه چيزهائي  همچنين و كرد، باور بتوان زوديها باين كه نيست
 . اند گفته شوهران  طرف از زنان اراستثم و پدران طرف

 اوليه بشر  تاريخ شده سعي اينكه يكي خورد مي چشم به چيز دو تخمينها و فرضها اين در
 اينكه ديگر شود، تفسير  انساني عواطف از عاري و بار خشونت و آميز قساوت العاده فوق
 ميبرد بكار خود كلي بهدفهاي رسيدن  براي كه انگيزي حيرت تدابير لحاظ از طبيعت نقش
 . است شده گرفته ناديده
 - شرقي براي اما  است ميسر غربي براي طبيعت و انسان درباره نظر اظهار و تفسير اينگونه

  با خاصي بعلل  غربي نيست، ميسر - نباشد غرب تقليد شده افسون اگر
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 در اساسي نقش يانسان هاي جرقه و عاطفه براي تواند نمي قهرا است، بيگانه انساني عواطف
 او نظر از تاريخ بس، و بيند مي نان برخيزد اقتصاد دنده از اگر غربي شود، قائل تاريخ

 جنسي مسائل دنده از اگر و كند نمي حركت ندهي خوردش  به نان تا كه است ماشيني
 با و مذهبي و اخالقي و هنري و فرهنگي مظاهر همه با انسانيت تاريخ و انسانيت برخيزد

 از اگر و. نيست جنسي يافته شكل تغيير بازيهاي جز معنوي، شكوه با و عالي جلياتت  همه
 و خونريزي سره  يك او نظر از بشريت سرگذشت برخيزد طلبي برتري و سيادت دنده

 . است بيرحمي
 زنده زنده و  كشيده آزارها و ديده ها شكنجه مذهب بنام و مذهب از وسطي قرون در غربي

 كه چيزي هر و مذهب و خدا نام از جهت بهمين است، كرده مشاهده اه انداختن آتش در
 هدف از كه علمي فراوان عالئم و آثار همه با اينرو از و كند مي وحشت بدهد را بو اين

 غائي علت " اصل به ميكند جرئت كمتر بيند مي بخود جهان نبودن واگذار طبيعت داشتن
 . كند اعتراف "
 و اند كرده ظهور تاريخ طول در كه پيامبران وجود به كه هيمخوا نمي مفسران اين از ما

 از بخشي ثمر نتايج و اند ميكرده  مبارزه انحرافات با و اند بوده انسانيت و عدالت منادي
 آگاهانه نقش اقل ال كه خواهيم مي آنها از كنند،  اعتراف و اقرار اند ميگرفته خود مبارزات
 . نكنند فراموش را طبيعت

 قرآن. است داده  رخ شماري بي قساوتهاي و فراوان مظالم قطعا مرد و زن روابط يختار در
 و قساوت تاريخ، اين سراسر گفت توان نمي اما است، كرده حكايت را آنها آميزترين قساوت
 . است بوده خشونت

 فلسفه حقيقي مهر 
 براي آفرينش و  تخلق متن در كه است اي ماهرانه تدبير نتيجه مهر آمدن پديد ما عقيده به

 . است  رفته بكار بيكديگر آنها پيوند و مرد و زن روابط تعديل
 مغاير عشق مسئله در مرد و زن از يك هر نقش خلقت متن در كه شده پيدا آنجا از مهر
 عشق قانون ميگويند دهند، مي سرايت هستي بسراسر را قانون اين عرفا. است ديگري نقش

 كه خصوصيت اين با كند، مي حكومت مخلوقات و وجوداتم سراسر بر انجذاب و جذب و
 متفاوتند، كند ايفا بايد را خاصي وظيفه موجودي هر اينكه لحاظ از ومخلوقات موجودات

  قرار ديگر جاي در ساز و جا يك در سوز
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 . است شده داده
  :ميگويد معروف شاعر عراقي فخرالدين

  است تاز و تك اندر فلك نه آن زخمه كز است ساز چه كه داند كه عشق طرب ساز
  است مجاز بند در چه ز حقيقت كه داني  بشناسي آنرا گر پرده اين در است رازي
  نيازاست جاي بيك و بجائي است ناز  درآيد رنگ بدگر دم هر كه است عشق

  سازاست همه آيد چه معشوق كسوت در است سوز همه درآيد چه عاشق صورت در
 ميكرديم بيان را مرد و زن تفاوتهاي كه آنجا مقاالت سلسله اين زا چهارده مقاله در ما

 و جمال خلقت، قانون. نيست جور يك بيكديگر نسبت مرد و زن احساسات نوع كه گفتيم
 قرار مرد جانب در را تغزل و عشق و طلب و نيازمندي و زن، جانب در را نيازي بي و غرور
 همين و است شده تعديل وسيله همين به يبدن نيرومندي مقابل در  زن ضعف. است داده

 طبق كه ديديم قبال است، ميكرده خواستگاري زن از مرد همواره كه شده  موجب جهت
 كه  است بوده مرد پدرشاهي دوره در هم و مادرشاهي دوره در هم شناسان، جامعه  گفته
 . است ميرفته زن بسراغ

 زن از مرد كه شده وارد اسالمي روايات رد است، تر شهواني زن از مرد :ميگويند دانشمندان
 خوددارتر و تواناتر شهوت مقابل در مرد از زن لكن است، عكس بر بلكه نيست تر شهواني
 زن از غريزه مقابل در مرد بهرحال است،  يكي سخن دو هر نتيجه است، شده آفريده
 زود و نرود دمر دنبال كه است داده فرصت زن به همواره  خصوصيت اين است، تر ناتوان
   جلب براي و كند نياز اظهار زن به كه است كرده وادار را مرد عكس بر و نشود او تسليم
 موافقت باحترام و او رضاي جلب براي كه بوده اين اقدامات آن از يكي كند، اقدام او رضاي

 . است كرده مي او نثار اي هديه او
 و بجنگ و اند كرده مي  رقابت يكديگر با ماده جنس تصاحب براي هميشه نر جنس افراد چرا

 و حرص نر جنس تصاحب براي ماده  جنس افراد هرگز اما اند پرداخته مي يكديگر با ستيز
 نر جنس. است نبوده يكي ماده جنس و نر جنس  نقش اينكه براي اند؟ نداده نشان ولع

  جنس و ماده، جنس نه داشته را متقاضي  نقش و حالت همواره
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 نيازي بي نوعي خود از همواره است، نميرفته او بدنبال نر جنس ولع و حرص با هرگز ماده
 . است داده مي  نشان استغنا و

 او احترام و عزت كه  است دريافته فطري الهام به زن دارد، ريشه يك زن عفاف و باحيا مهر،
 . فروشدب شيرين اصطالح به و ندهد قرار مرد اختيار در رايگان را خود كه است اين به

 به خواستگار  بعنوان را مرد جسمي، ناتواني همه با توانسته زن كه شده سبب ها همين
 دسترسي از خود كردن خارج با كند، وادار يكديگر با برقابت را مردها بكشاند، خود آستانه

 با بازدواج تن كه آنگاه و بدواند ها ليلي بدنبال را مجنونها آورد، بوجود رمانتيك عشق مرد
 . دارد دريافت او صداقت از اي نشانه بعنوان او از  پيشكشي و عطيه ميدهد ردم

 مواجه قرار بي عاشق و خواستگار چند با كه دختراني وحشي قبائل بعضي در ميگويند
 يا ميكرده مغلوب را ديگري  كه كدام هر اند، ميكرده " دوئل " به وادار را آنها اند شده مي

 . است ميكرده احراز را دختر آن با همسري شايستگي ميكشته
 همين در را خود خواستگار پسر دو دختر، يك كه نوشتند تهران هاي روزنامه پيش چندي
 . انداخت يكديگر جان به سرد اسلحه با خود حضور در را آنها. كرد وادار " دوئل " به تهران

 يكسره را مرد و زن روابط تاريخ و شناسند مي بازو زور در فقط را قدرت كه كساني نظر از
 اين بتواند ظريف، و ضعيف موجود اين زن، كه نيست باوري. بيند مي مرد استثمار و ظلم

 تدابير با اندكي كسي اگر اما بيندازد، يكديگر  بجان را نيرومند و خشن جنس افراد چنين
 باشد آشنا شده تعبيه زن وجود در كه اي زنانه مرموز و عجيب  قدرت و خلقت ماهرانه

 . نيست عجيب چيزها  اين كه داند مي
 است، بوده بيشتر زن در مرد تأثير از مرد در زن تأثير است، داشته فراوان تأثير مرد در زن
 زن مديون را خود شخصيتهاي و نبوغها و دالوريها و شجاعتها و ها هنرنمائي از بسياري مرد

 " فروشي شيرين " مديون ،است زن عفاف و حيا  مديون است، زن ظريفانه خودداريهاي و
 خودداري و عفاف و حيا كه آنگاه را، اجتماع مرد و ميساخته را مرد هميشه زن. است زن
 بعد و خورد مي باطله مهر زن به اول شود ظاهر مرد نقش در بخواهد زن و برود  ميان از زن
 . ميگردد منهدم اجتماع سپس و ميكند فراموش را خود مردانگي مرد
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 نرود مرد بدنبال و كند حفظ را خود شخصيت تاريخ طول در توانسته كه زنانه تقدر همان

 يكديگر با جنگ و رقابت به را  مردان بكشاند، خود آستان به خواستگار بعنوان را مرد و
 دهد، قرار خود شعار را عفاف و حيا ببرد، شدن كشته حد سر تا را آنها و وادارد خود درباره
 و مرد بخش الهام دهد، جلوه آميز اسرار را خود و نگهدارد مستور مرد  چشم از را خود بدن
 " حس او در. شود واقع او آفرين نبوغ و بخش شجاعت و هنرآموز باشد، او عشق  خالق
 زن مقابل در خود  ناچيزي و خاكساري و فروتني به او و آورد بوجود ستايشگري و " تغزل
 مهر بنام اي عطيه ازدواج هنگام  كه كند وادار را مرد ميتوانسته قدرت همان ببالد، بخود
 . كند او تقديم
 دست با و شده  ريخته خلقت متن در آن طرح كه كلي نامه آئين يك از است اي ماده مهر،

 . است شده تهيه فطرت
 

 مهر در قرآن 
 باين مهر زيرا نكرد، اختراع و ابداع گفتيم پنجم مرحله در كه بصورتي را مهر كريم قرآن

 . برگردانيد آن فطري حالت به را مهر بود اين كرد قرآن كه كاري است، خلقت ابداع صورت
). 1( "" نحله صدقاتهن النساء آتوا و « " :ميگويد نظيري بي ظرافت و لطافت با كريم قرآن
 پيش و عطيه و) آنها برادران يا پدران  به نه (دارد تعلق آنها بخود كه را زنان كابين يعني
 . بدهيد بخودشان آنها به شما جانب از ستا كشي
  :است كرده اشاره اساسي نكته سه به كوتاه جمله اين در كريم قرآن
 و است صدق ماده از صدقه مهر، نام با نه است كرده ياد) دال بضم( " صدقه " نام با اوال

 بعضي است، مرد عالقه بودن راستين  نشانه كه ميشود گفته صدقه يا صداق بمهر بدانجهت
 راغب بگفته بنا همچنانكه. اند كرده تصريح  نكته اين به كشاف صاحب مانند مفسرين
 اينست اند گفته صدقه را) دال بفتح( صدقه اينكه علت القرآن  غريب مفردات در اصفهاني

 خواهد مي  كلمه اين به) هن(ضمير كردن ملحق با اينكه ديگر. است ايمان صدق  نشانه كه
 ؛مادر و پدر نه دارد تعلق زن خود به يهمهر كه بفرمايد

 :يپاورق
.4/ نساء. 1
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 " نحله " كلمه با اينكه سوم. نيست او به دادن نان و دادن شير و كردن بزرگ مزد مهر 
 هديه و عطيه و پيشكشي و تقديمي عنوان جز عنواني هيچ مهر كه ميكند تصريح كامال
 . ندارد

 

 دو گونگي احساسات در حيوانات
 اينكه با حكمفرماست جنسي دو قانون كه آنجا جاندارها همه در ندارد، بانسان صاختصا 

 او احساسات يعني شده، آفريده نيازمندتر نر جنس نيازمندند، بيكديگر جنس دو
 طريق در گامهائي نر جنس كه شده سبب خود بنوبه جهت همين و است تر نيازمندانه

 جنس و شود تعديل جنس دو روابط كه شده سبب هم و بردارد ماده جنس  رضايت جلب
 . بگيرد بخود خضوع و فروتني حالت نكند، استفاده سوء خود قدرت و زور از نر
 

 هديه و آادو در روابط نامشروع 
 نامشروع صورت به مرد و زن كه هم آنجا نيست،  زناشوئي مشروع پيمان و بازدواج منحصر

  باز ببرند بهره آزاد عشق از خواهند مي حباصطال و ببرند لذت يكديگر وجود از خواهند مي
 وظيفه مرد كنند  صرف غذائي يا چائي يا قهوه احيانا اگر. ميدهد هديه زن به كه است مرد
 مرد بخاطر كه كند مي تلقي اهانت  نوعي خود براي زن. بپردازد را آنها پول كه ميداند خود
 و است مالي امكانات و پول داشتن مستلزم پسر  براي عياشي. كند خرج پول و بگذارد مايه

 روابط در حتي كه عادات اين. كادوها دريافت براي است اي وسيله دختر يك براي عياشي
   نسبت مرد و زن نامتشابه احساسات نوع از ناشي است جاري هم قانوني غير و  نامشروع
 . است بيكديگر

 

 تر است  معاشقه فرنگي از ازدواجش طبيعي
 طبيعي صورت از را خانوادگي حقوق انسانها حقوق تساوي بنام كه مه غرب دنياي در

 قرار مشابهي وضع در را مرد و زن طبيعت قانون رغم علي كنند مي سعي و اند كرده خارج
 پاي باصطالح كه آنجا بگذارند، آنها بعهده خانوادگي زندگي در مشابهي هاي رل و دهند
 از را آنها  يقرارداد قوانين و آيد مي بميان آزاد عشق
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 مايه و طلب و نياز  يعني خود طبيعي وظيفه همان مرد است نكرده خارج طبيعت مسير 
 او مخارج متحمل و دهد مي هديه  زن به مرد ميدهد، انجام را كردن خرج پول و گذاشتن
 مسئوليت نيز نفقه لحاظ از و ندارد وجود مهر فرنگي ازدواج در صورتيكه در. ميشود

 تر هماهنگ طبيعت با  فرنگي ازدواج از فرنگي معاشقه يعني. ميگذارند زن هبعهد سنگيني
 . است
 آفريده نامتشابهي  استعدادهاي با مرد و زن ميرساند كه است هائي نمونه از يكي مهر
 داده آنها بدست نامتشابهي  سندهاي طبيعي و فطري حقوق لحاظ از خلقت قانون و اند شده
 . است
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 ) ٢( مهر و نفقه
 
 پيدا آنجا از مهر شد معلوم. كرديم ذكر را مهر پيدايش اصلي علت و فلسفه پيش فصل در

 گذاشته اي جداگانه نقش آنها از يك هر بعهده جنس، دو روابط در خلقت قانون كه شده
 احساسات از نه شده ناشي مرد آميز عطوفت و رقيق احساسات از مهر شد معلوم. است
 او مخصوص خودداري حس داشته، دخالت امر اين در زن ناحيه از آنچه او، مالكانه و خشن
 بردن باال براي خلقت قانون ناحيه از است تدبيري مهر او، بودن اراده بي و  ضعف نه بوده

 مهر معنوي ارزش. ميدهد شخصيت زن به مهر. عاليتري سطح در او دادن قرار و زن ارزش
 . است آن مادي ارزش از بيش زن براي

 

 هليت آه در اسالم منسوخ شد رسوم جا
 آن طبيعي و اولي بحالت آنرا و كرد منسوخ مهر درباره را جاهليت رسوم كريم قرآن

 . برگردانيد
 . دانستند مي خود حق " شيربها " و الزحمه حق بعنوان را مهر مادران، و پدران جاهليت در
 و ميشد متولد آنها از يكي براي دختري كه هنگامي مينويسند، غيره و كشاف تفسير در

 يعني " النافجه  لك هنيئا " :گفت مي بگويد تبريك او به خواست مي ديگري
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 مهر و ميدهي شوهر را دختر اين بعدا كه  اين از كنايه. باد گوارا ترا ثروت، افزايش مايه اين 
 . ميداري دريافت

 قيمومت و واليت  قح خود براي طرفي از چون برادران، آنها نبودن در و پدران جاهليت، در
 مهر ديگر طرف از و او، اراده به  نه و ميدادند شوهر خودشان اراده به را دختر و بودند قائل
 كه نحو باين. ميكردند معاوضه را دختران دختر،  به نه ميدانستند خود به متعلق را دختر
 عوض در كه آورم درمي تو بعقد را خواهرم يا دختر من كه  ميگفت ديگر مرد به مردي
  مهر دختر دو از يك هر ترتيب اين به ميكرد، قبول هم او و باشد من زن تو خواهر يا دختر

 شغار " نكاح را  نكاح نوع اين گرفت، مي تعلق ديگري برادر يا پدر به و ميرفت بشمار ديگري
 » ماالسال في شغار ال « " فرمود  اكرم پيغمبر كرد، منسوخ را رسم اين اسالم. ميناميدند "
 . است ممنوع خواهر يا دختر معاوضه اسالم در يعني "
 ازدواج عقد در اگر  بلكه ندارد، مهر به حقي تنها نه پدر كه است آمده اسالمي روايات در

 شود داده دختر خود به مهر و شود شرط چيزي مهر از جداگانه امري عنوان به پدر براي
 هر شود، قائل اي بهره دختر ازدواج در خود  براي ندارد حق پدر يعني. نيست صحيح هم باز

 . باشد مهر از جداگانه امر بصورت چند
 ئي ها دوره در  شناسان جامعه گفته طبق كه را زن پدر براي داماد كردن كار آئين اسالم،
 . كرد  منسوخ نبوده كار در اي مبادله قابل ثروت هنوز كه داشته وجود
 ناحيه از اند خواسته مي  پدران كه است نبوده جهت اين زا تنها زن پدر براي داماد كردن كار

 آن الزمه احيانا كه است داشته نيز ديگر هاي ريشه و علل باشند، برده اي بهره خود دختران
 رسمي چنين حال هر به. است نبوده هم ظالمانه خود حد در و است بوده تمدن از مرحله
 . است داشته وجود قديم دنياي در قطعا

. ميكند حكايت  رسمي چنين وجود از است آمده كريم قرآن در كه شعيب و موسي داستان
 شعيب دختران حالت به رسيد " مدين " چاه سر به كه وقتي مصر از فرار حال در موسي

 كرد نمي را آنها حال رعايت كسي و بودند ايستاده خويش گوسفندان با كناري در كه
 جريان پدر، نزد مراجعت از پس دختران كرد، كشي  آب آنها گوسفندان براي و آورد رحمت

 دعوت خويش بخانه را او و تادفرس موسي پي را آنها از يكي او و كردند  نقل پدر براي را روز
   دلم من گفت موسي به شعيب روز يك يكديگر، با شدن آشنا از پس. كرد
 زني به تو به را خود دختر دو از يكي خواهد مي
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 سال دو خواست خودت دل اگر و كني، كار من براي سال  هشت تو كه شرط باين بدهم 
 موسي ترتيب اين به و كرد قبول موسي. كن كار من براي سال ده كن، اضافه هم ديگر
   اول :است چيز دو رسم اين ريشه و بوده زمان آن در رسمي چنين اين. شد  شعيب داماد
 كه بوده باين منحصر غالبا بكند توانستهمي زن پدر يا زن به داماد كه خدمتي. ثروت نبودن
 به دادن جهاز رسم كه معتقدند شناسان  جامعه. دادن جهاز رسم ديگر كند، كار آنها براي
 دختر براي جهاز بتواند اينكه براي پدر است، كهن سنن و رسوم از يكي پدر طرف از دختر
 از پدر آنچه عمال ميكرد، يافتدر  پولي او از يا و ميكرد خود اجير را داماد كند فراهم خود
 . است بوده دختر براي و دختر نفع به ميگرفت داماد

 چند هر بداند، خود مال را مهر ندارد حق زن پدر و شد منسوخ آئين اين اسالم در بهرحال
 اختيار كه است دختر خود اين. كند دختر خرج و صرف آنرا كه باشد اين منظورش و هدف

 اينگونه كه شده تصريح اسالمي روايات در. كند مصرف بخواهد نحو بهر كه دارد را مال آن
 . نيست روا اسالميه دوره در دادن قرار مهر
 ميشد، مهر از زن بودن محروم موجب عمال كه بود نيز ديگري رسوم جاهليت، زمان در

 برادران و فرزندان قبيل از او وارثان ميمرد كسي اگر بود، زوجيت ارث رسم آنها از يكي
 مردن از پس بردند مي بارث نيز را او زن  همسري ميبردند بارث را او ثروت همانطوريكه

 مختار را خود و پنداشت مي باقي را ميت همسري  حق ميت برادر يا پسر شخص،
 مهر بدون را او يا و بگيرد خودش را مهر و كند تزويج ديگري  به را او زن كه دانست مي

 . دهد قرار خود زن پرداخته قبال ميت هك مهري همان بموجب و جديدي
 ان لكم يحل ال آمنوا  الذين ايها يا « " :فرمود كرد منسوخ را زوجيت ارث رسم كريم قرآن
 براي كه بدانيد بايد داريد ايمان  قرآن و پيغمبر به كه مردمي اي ).1("" كرها النساء ترثوا
 كه ندارند ميل زنان آن خود حاليكه در ببريد، بارث را خود مورثان زنان كه نيست روا شما

 . باشند شما همسر
 ارث بصورت چند هر كرد قدغن را پدر زن با ازدواج كلي بطور ديگر آيه در كريم قرآن
  نكح ما تنكحوا ال و « " فرمود. كنند ازدواج هم با آزادانه واهندبخ و نباشد

 
 :يپاورق
.19/ نساء
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 . نكنيد  اجازدو خود پدران زنان با ).1("» آبائكم
 وقتي اينكه  آنجمله از كرد، منسوخ ميشد زنان مهر تضييع موجب كه رسمي هر كريم قرآن
 ميداد، قرار شكنجه و مضيقه در را او ميشد ميل بي و دلسرد زنش به نسبت مردي كه

 قسمتي يا تمام و كند راضي طالق به را او او، دادن قرار شكنجه تحت با كه بود اين هدفش
 لتذهبوا تعضلوهن ال و « " :فرمود كريم قرآن. بگيرد پس او از داده او به مهر بعنوان آنچه از

 از قسمتي و بگيريد آنها از چيزي اينكه بخاطر را زنان يعني ).2("» آتيتموهن ما ببعض
  .ندهيد قرار شكنجه و مضيقه تحت كنيد جبران ايد داده آنها به كه مهري
 سنگيني مهر احيانااو براي و ميكرد ازدواج زني با يمرد هك بود اين رسوم آن از ديگر يكي
 را بيچاره زن ميزد بسرش عروسي تجديد هواي و ميشد سير او از همينكه اما ميداد، قرار

 اول از زن اين كه ميكرد وانمود چنين و دارميكرد لكه را او حيثيت و فحشا به ميكرد متهم
 پس بايد ام داده كه مهري من و شود فسخ بايد ازدواج و نداشته مرا همسري شايستگي

 . گرفت آنرا جلو و كرد منسوخ نيز را رسم  اين كريم قرآن. بگيرم
 

 سيستم مهري اسالم خاص خودش است 
 باو ميتواند نه ندارد، زن كار و زن مال به حقي مرد كه اينست اسالم دين مسلمات از يكي

 ثروتي ارك آن بموجب كه كرد  كاري زن گرا نه و بكن، را كار فالن من براي كه دهد فرمان
 جهت  اين از و كند، تصرف ثروت آن در زن رضاي بدون كه دارد حق مرد ميگيرد تعلق باو
 قرن اوايل تا  كه مسيحي اروپاي در معمول رسم خالف بر و. دارند مساوي وضع مرد و زن

 تحت خود حقوقي روابط و معامالت در اسالم نظر از شوهردار زن داشت، رواج بيستم
 عين در اسالم. دارد كامل آزادي و  استقالل خود معامالت انجام در نيست، شوهر قيمومت

 مال در حقي هيچ شوهر براي و داد شوهر مقابل در اقتصادي استقالل چنين زن به اينكه
 مهر كه ميرساند خود اين نكرد، منسوخ را مهر آئين نداد، قرار  زن معامالت و زن كار و زن
 نظر از
 

 :يپاورق
 .22/ نساء. 1
.19/ نساء. 2



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 ١٩٣

 را او بدني  نيروي و ميبرد اقتصادي بهره زن وجود از بعدا مرد كه نيست اين بخاطر اسالم 
 سيستم اين دارد، بخود مخصوص مهري سيستم اسالم ميشود معلوم پس ميكند، استثمار
 آن بر كه ايراداتي و ردك  اشتباه مهري سيستمهاي ساير با نبايد را اش فلسفه و مهري

 . دانست وارد سيستم اين بر است وارد سيستمها
 

 آيين فطرت 
. است عطيه و " نحله " مهر كه ميكند تصريح كريم قرآن گفتيم پيش مقاله در همچنانكه

 رعايت دقت كمال با را بشر  فطرت رموز قرآن ميداند، الزم را پيشكشي و عطيه اين قرآن
 عالئق لحاظ از طبيعت در كه مخصوصي نقش مرد و زن از يك هر هاينك براي و است كرده

 زن نقش. است كرده تأكيد را مهر لزوم نكند فراموش ، شده گذاشته آنها عهده به وستانهد
 محبت العمل عكس بصورت است خوب زن محبت باشد، مرد محبت  پاسخگوي كه اينست

  از كه عشقي يعني زن، ابتدائي عشق. ابتدائي بصورت نه باشد مرد
 بشود،  مردي عاشق باشد خواسته را او قبال مرد آنكه بدون زن و بشود شروع زن ناحيه

 كه عشقي  خالف بر است، زن خود شخصيت شكست و عشق شكست با مواجه همواره
 شكست خودش  نه عشق اينچنين ميشود، پيدا زن در ديگري عشق به پاسخ بصورت

 . آورد مي وارد شكست و لطمه زن شخصيت به نه و خورد مي
 اعتماد نبايد زن  عشق به است؟ سست زن محبت پيمان ندارد؟ وفا زن كه است راست آيا

  كرد؟
 ابتدا زني اگر شود، شروع زن از عشق اگر است راست دروغ، هم و است راست هم اين،

 اعتماد نبايد عشقي بچنين ميشود، سرد زود آتشش ببندد دل او به و بشود مردي عاشق
 صادقانة عشق از العملي عكسصورت به زن آتشين عشق صورتيكه در است دروغ اما. ردك

 عمالً عشقي اينچنين. باشد شده پيدا راستين عشق به پاسخگويي عنوان به و مردي
 صورت اين در البته و بگرايد سردي به مرد عشق آنكه مگر بشود، فسخ كه است مستبعد

 .است عشق از نوع مينه زن فطري عشق. شود مي تمام زن عشق
 شده زن وفاداري از كه ستايشهايي و است اول نوع عشقهاي در وفايي بي به زن شهرت
  زناشويي پيوندهاي بخواهد اگر جامعه. است دوم نوع عشقهاي به مربوط
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 يعني است؛ رفته قرآن كه برود راهي همان از اينكه از ندارد اي چاره كند، پيدا استحكام
 مسألة در را مرد و زن از يك هر خاص نقش جمله آن از و كند رعايت ار فطرت قوانين
 آن زمينة و نشانه كه رو اين از است طبيعت با هماهنگي مهر قانون. بگيرد نظر در عشق
 هديه او احترام به مرد و اوست عشق پاسخگوي زن و شده آغاز مرد ناحية از عشق كه است
 و است كلي اساسنامه يك از ماده يك كه -مهر قانون نبايد رو اين از. كند مي او نثار اي

 .گردد ملغي مرد و زن  حقوق تساوي بنام شده، تدوين طبيعت طراح بدست
 مردان ميل عليرغم را جاهليت قوانين و رسوم مهر، باب در قرآن فرموديد مالحظه چنانكه 

 بگوئيم كه ودنب جاهليت معمول  رسم گفت مهر باب در قرآن خود آنچه. كرد عوض آنروز
 مردان و كند منسوخ بكلي را مهر ميتوانست قرآن نميدهد، مهر نبود و بود به اهميتي قرآن

 .نكرد را كار اين ولي كند، راحت نظر اين از را
 

 انتقادها  
 ي ا فلسفه چه  اسالم نظر از مهر شد معلوم و دانستيد مهر درباره را اسالم نظر كه اكنون
 . بشنويد نيز. دارند انتقاد اسالمي قانون باين كه را نيكسا سخن است خوب دارد،
 عنوان تحت كه  فصلي در ايران مدني و اساسي قوانين بر انتقاد كتاب در منوچهريان خانم
 : اند نوشته چنين اند كرده باز مهر

 
 خريدن براي بپردازد، مبلغي بايد مرد استر، يا اسب يا خانه يا باغ  داشتن براي همچنانكه "

 و بزرگي برحسب استر و باغ و خانه بهاي همچنانكه و كند، خرج كيسه از پولي بايد هم  زن
 و زشتي حسب بر هم  زن بهاي است متفاوت فائده و بهره و زيبائي و زشتي و كوچكي
 12 قريب ما جوانمرد و مهربان قانونگذاران. ميكند تفاوت او پولي بي و پولداري و زيبائي
 استوار رشته نباشد ميان در پول اگر كه آنست آنان فلسفه واند نوشته زن قيمت درباره ماده

 . " ميشود گسل زود و سست  سخت زناشوئي
 

 و مهري بي مورد قدر اين هم باز آيا بود، آمده اجنبي طرف از مهر قانون اگر



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 ١٩۵

 بايد پس بخرد، را او خواهد مي ميدهد بكسي كسي كه پولي هر مگر بود؟ افترا و تهمت 
 آمده مدني قانون در كه مهر قانون ريشه. كنند منسوخ را پيشكش و بخشش و هديه سمر

 اسالم بعالوه. ندارد پيشكشي و عطيه جز عنواني مهر  كه ميكند تصريح قرآن. است قرآن
 از اقتصادي برداري بهره هيچگونه حق مرد كه كرده تنظيم آنچنان را خود اقتصادي قوانين

 . كرد ياد زن قيمت بعنوان را مهر ميتوان چگونه صورت اين در. ندارد زن
 هم من. ميكنند  اقتصادي برداري بهره خود زنان از ايراني مردان عمال بگوئيد است ممكن
 كه مردان دارد، بمهر ربطي چه  اين ولي اينطورند، ايراني مردان از بسياري كه دارم قبول
 ايراني مرد تحكم ميكنيم، تحكم خود نانز به  ايم پرداخته مهر اينكه بموجب ما گويند نمي
 را فطرت قانون كنيد اصالح را مردم اينكه بجاي چرا. دارد  ديگري هاي ريشه ايراني زن به

  و نيست نهفته بيشتر منظور يك ها گفته اين تمام در ميافزائيد؟ مفاسد بر و ميكنيد خراب
 انساني معيارهاي و را خود يزندگ فلسفه و را خود بايد زميني مشرق و ايراني اينكه آن

 . باشد شدن بلعيده آماده بهتر تا بگيرد بخود اجنبي شكل و رنگ و كند فراموش را خود
 :ميگويند منوچهريان خانم

 و نفقه او براي ما كه است حاجت چه ديگر باشد، مرد مانند اقتصادي نظر از زن اگر " 
 مورد در كاريها محكم و بينيها پيش اين از هيچيك همچنانكه ؟شويم قائل مهر و كسوه
 . " باشد داشته وجود نبايد آنوقت هم زن مورد در آيد، نمي  بميان مرد
 و مالكيت حق زن براي كه هائي دوره در :اينست معنيش بشكافيم خوب را سخن اين اگر

 به اگر ولي باشد، موجه اي اندازه تا توانست مي نفقه رو مه نبودند قائل اقتصادي استقالل
 ديگر) شده داده زن به استقالل اين اسالم در همچنانكه (شود داده اقتصادي استقالل زن

 .ندارد وجهي هيچ مهر و نفقه
 زن اقتصادي حقوق سلب مقابل در كه است اين صرفاً مهر فلسفة كه اند كرده گمان ايشان
 اندكي و كردند مي قرآن آيات به كوتاهي مراجعة ايشان كه نبود بهتر آيا. برسد او به پولي
فلسفة و كردند مي تأمل كرده مهر از قرآن كه تعبيراتي دربارة
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 منطق چنين داراي كشورشان آسماني كتاب اينكه از آنگاه و يافتند مي در را مهر اصلي
 باليدند؟ مي خود به است عالي

 ناهنجار وضع ذكر از پس 71 صفحة روز، زن مجلة 89 شمارة در »پيشنهاد چهل« نويسندة
 :است نوشته چنين راه اين در اسالم خدمات به اشاره و جاهليت در زن

 
 ديگري به يكي طرف از اجرت يا بها پرداخت اند، شده آفريده مساوي مرد و زن چون
 وجود به هم زن دارد، زن به احتياج مرد كه گونه همان زيرا ندارد عقالني دليل و منطق
 دوي هر احتياج اين در و كرد خلق محتاج ديگريك به را آنها آفرينش و است نيازمند مرد
 از لكن و. بود خواهد دليل بال بديگري وجه دادن به يكي الزام لذا و دارند، مساوي وضع آنها
 به لذا نداشته، تأمين مرد با مشترك زندگي براي زن و بوده مرد اختيار در طالق  اينكه نظر
 مرد از نيز مالي اعتبار و وثيقه نوعي زوج شخصيت به اعتماد بر عالوه شده داده حق زن

 . ". نمايد مطالبه
 

 : ميگويد 72 صفحه در
 را خود زن بخواهد كه وقت هر ميتواند مرد " :ميدارد مقرر كه مدني قانون 1133 ماده اگر 

 مهر و صداق اساسا نباشد، مرد هوس و بميل  بسته طالق و گردد اصالح ،" دهد طالق
 . داد خواهد دست از را خود وجودي فلسفه

 يا بها مهر،  كه شد معلوم گشت، روشن سخنان اين پايگي بي ايم گفته كنون تا آنچه از
 وضع بيكديگر احتياج در مرد و زن شد معلوم هم دارد، هم عقالني منطق و نيست اجرت

 . است داده قرار  مختلف وضع دو در را آنها خلقت، و ندارند مساوي
 كرده ذكر مرد  براي طالق حق مقابل در مالي وثيقه را مهر فلسفه اينكه تر پايه بي همه از

 . است جهت همين است، كرده مقرر را مهر اسالم اينكه علت است مدعي و است
 احتياج مالي بوثيقه  زن تا داد بمرد را طالق حق اسالم چرا :پرسيد بايد اشخاص اينگونه از

 قرار مهر خود زنان براي اكرم پيغمبر  ينكها علت :اينست سخن اين معني بعالوه كند؟ پيدا
 در اينكه علت و بدهد مالي وثيقه خودش مقابل در آنها به خواست مي كه بود اين ميداد
 بود اين داد قرار مهر فاطمه  براي فاطمه و علي ازدواج
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 . بگيرد فكري اطمينان وسيله و مالي وثيقه  يك علي مقابل در فاطمه براي خواست مي كه
 بشوهر را خود مهر متقابال كه كرد توصيه را زنان اكرم پيغمبر چرا پس است چنين اين اگر

 مهر االمكان حتي كه كرد توصيه چرا بعالوه كرد؟ ذكر پاداشها بخشش اين براي و ببخشند
 و مهر، بنام مرد زناشوئي هديه اسالم پيغمبر نظر از كه اينست جز آيا نباشد؟ زياد زنان

 زناشوئي علقه و الفت استحكام موجب مرد به زن طرف از آن دلمعا يا مهر بخشش
  ميشود؟

 « " :گفت خود آسماني  كتاب در چرا باشد، مالي وثيقه يك مهر كه بود باين اسالم نظر اگر
 . " وثيقه صدقاتهن النساء آتوا و " نگفت چرا. "" نحله صدقاتهن النساء آتوا و

 كه بوده همين  اسالم صدر در مهر رسم كه نداشتهپ مزبور نويسنده اينها، همه از گذشته
 مبلغي مرد يعني دارد، عهده و ذمه جنبه بيشتر مهر كه اينست امروز معمول هست، امروز

 وقتي مگر نميكند مطالبه آنرا معموال زن و ميگيرد بعهده مهر بعنوان سند و عقد طبق را
 در. بگيرد بخود وثيقه جنبه اندميتو مهرها اينگونه آيد، بميان اي مشاجره و اختالف كه

 عليهذا. ميپرداخت نقد ميشد، متعهد مهر بعنوان چه هر مرد كه بود  اين معمول اسالم صدر
 . دهد قرار  زن اختياردر اي وثيقه كه بوده اين مهر از اسالم نظر كه گفت توان نمي وجه  بهيچ
 مردي اختيار در مهر بدون را زني نبود حاضر بهيچوجه اكرم پيغمبر كه ميدهد نشان تاريخ
  :اينقرار از است،  آمده سني و شيعه كتب در اختالف اندك با داستاني. دهد قرار
  :گفت و ايستاد جمع حضور در و اكرم پيغمبر بخدمت آمد زني

 . بپذير خود بهمسري مرا اهللا رسول يا -
 . نشست خود جاي سر زن نگفت، چيزي كرد، سكوت زن تقاضاي مقابل در اكرم رسول
  :گفت و بپاخاست اصحاب از مردي

 . حاضرم من نيستيد، مايل شما اگر اهللا، رسول يا
  :كرد سؤال اكرم پيغمبر

  ميدهي؟ چي مهر -
 . ندارم هيچي -
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 . بدهي زن باين مهر بعنوان و كني پيدا چيزي شايد ات بخانه برو نميشود، كه اينطور -

  :گفت و برگشت و رفت اش بخانه مرد
 . نكردم پيدا چيزي ام خانه در -
 . است كافي بياوري كه هم آهني انگشتر يك بگرد، برو هم باز -
 حاضرم من ،نميشود پيدا ما خانه در هم آهني انگشتر گفت و برگشت و رفت مرتبه دو

 . كنم زن اين مهر دارم بتن كه جامه همين
 اين از غير اي جامه مرد ينا بخدا اهللا، رسول يا :گفت ميشناخت را او كه اصحاب از يكي
 . دهيد قرار زن مهر را جامه اين نصف پس. ندارد جامه

 بپوشند كدام هر بپوشند؟ كداميك باشد زن مهر جامه اين نصف اگر :فرمود اكرم پيغمبر
 . نميشود اينطور خير ميماند، برهنه ديگري

 وارد مجلس ،ودب نشسته ديگري جاي بانتظار، هم زن. نشست خود جاي سر خواستگار مرد
  :كرد صدا را او اكرم رسول برود، كرد حركت خواستگار مرد. كشيد طول و شد ديگري بحث

 . بيا آهاي -
 . آمد -
  بلدي؟ قرآن ببينم بگو -
 . بلدم را سوره فالن و سوره فالن اهللا، رسول يا بلي -
  كني؟ قرائت حفظ از ميتواني -
 . ميتوانم بلي -
 باو تو كه باشد اين او مهر و آوردم در تو بعقد را زن اين پس شد، درست خوب، بسيار -

 . بدهي تعليم قرآن
 . رفت و گرفت را خود زن دست مرد
 . ميكنيم كوتاه همينجا را سخن ما ولي هست ديگري مطالب مهر باب در
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 ) ٣( مهر و نفقه
 را نفقه مسئله هك  است آن نوبت اكنون. كرديم بيان مهر فلسفه و مهر درباره را اسالم نظر
 . دهيم قرار بحث مورد
 و دارد بخود  مخصوصي وضع مهر مانند نيز نفقه اسالمي، قوانين در كه بدانيم بايد قبال
 . دانست  يكي ميگذرد يا ميگذشته اسالمي غير دنياي در آنچه با نبايد
 و زحمت و كار محصول و بگمارد خود خدمت در را زن كه ميداد حق مرد به اسالم اگر

 زن به مرد دادن نفقه  فلسفه و علت بداند، خود مال ميكند توليد زن كه ثروتي باالخره
 اقتصادي برداري بهره مورد را ديگري انسان يا حيوان انسان، اگر است واضح زيرا بود، روشن
 جو و كاه خود اسب به گاريچي اگر. كند تأمين نيز را او  زندگي مخارج است ناچار دهد قرار

 . كند نمي باركشي او براي  اسب نآ ندهد
 كند ثروت تحصيل. شود مالك داد حق زن به. نيست قائل مرد براي حقي چنين اسالم اما
 الزم مرد بر حال عين در و كند تصرف دارد تعلق او به كه ثروتي در نداده حق بمرد و

 و مسكن و فتكل و نوكر و فرزندان و زن مخارج كند، تأمين را  خانواده بودجه كه دانسته
  علتي؟ بچه و چرا. بپردازد را غيره

 چشمها كنند، فكر  اي ذره امور اين درباره نيستند حاضر بهيچوجه ما مابهاي غرب متأسفانه
  سيستمهاي بر غربيان كه را انتقاداتي عين و ميگذارند هم بروي را
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 سيستم وردم در اينها هست، هم صحيح انتقادات آن البته و ميكنند، خودشان حقوقي
 . ميكنند ذكر اسالم حقوقي

 نشانه و  خواري جيره جز چيزي نوزدهم قرن تا غرب در زن نفقه بگويد كسي اگر واقعا
 زندگي داخله مجانا باشد  موظف زن كه وقتي زيرا است، گفته راست است نبوده زن بردگي

 اي جيره نوع از دميشو داده باو كه اي نفقه باشد نداشته مالكيت حق و كند اداره را مرد
 . ميشود داده باركش بحيوانات كه  است اي علوفه يا اسير به كه است
 وظيفه يك بعنوان را مرد زندگي داخله اداره كه شود پيدا جهان در بخصوصي قانون اگر اما

 عين در بدهد، اقتصادي كامل  استقالل و ثروت تحصيل حق او به و بردارد زن دوش از الزم
 و گرفته نظر در ديگري فلسفه ناچار كند،  معاف خانوادگي بودجه در شركت از را او حال
 . كرد  تأمل فلسفه آن اطراف در بايد

 

 محجوريت زن فرنگي تا نيمه دوم قرن نوزدهم 
  :شده نوشته چنين 362 صفحه شايگان دكتر تأليف ايران مدني قانون شرح در
 
 حقوق در است شناخته آنرا ابتدا از يعهش فقه و دارد خود دارائي در زن كه استقاللي "

 زن يعني نداشته، وجود كشورها غالب  حقوق در هم پيش چندي تا و ژاپن و رم و يونان
 كه انگلستان در. است بوده ممنوع خود اموال در  تصرف از و محجور مجنون، و صغير مثل
 و 1870 سال در يكي قانون دو بود محو شوهر شخصيت در كامال زن شخصيت سابقا

 در. نمود حجر رفع زن از شوهردار زن مالكيت قانون باسم  ميالدي 1882 سال در ديگري
  آلمان مدني قانون در. كرد خارج محجورترين شمار از را زن ميالدي 1919  قانون ايتاليا

 اهليت خود شوهر مثل زن) ميالدي 1907( سويس مدني قانون در و) ميالدي 1900(
 . دارد
 قانون كه گو. است محجورين عداد در هنوز فرانسه و پرتغال حقوق در دارشوهر زن ولي
 . " است كرده  تعديل را شوهردار زن حجر حدودي در فرانسه در 1938 فوريه 18
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 مالي استقالل  قانون اولين كه وقتي از نميگذرد قرن يك هنوز فرمائيد مي مالحظه چنانكه
 شوهردار زن از اصطالح به و شد تصويب اروپا در) انگلستان در 1882( شوهر مقابل در زن
 . شد محجوريت رفع

 

 چرا اروپا ناگهان استقالل مالي داد؟ 
 مردان انساني  احساسات آيا داد؟ رخ مهمي حادثه چنين قرن يك در كه شد چطور حاال

  بردند؟ پي خود كار بودن ظالمانه به و آمد غليان به اروپائي
 بحثي 158 صفحه  فلسفه لذات در وي. بشنويد " دورانت لوي " از را پرسش اين پاسخ
 شرح اروپا در را زن آزادي علل  اصطالح به آنجا در و است كرده باز " علل " عنوان تحت

 . ميدهد
 آزادي براي اروپائي  زن ميشود، معلوم. ميخوريم بر وحشتناكي حقيقت به آنجا در متأسفانه

 ماشين عظيم چرخهاي مقابل در و آدم، از نه كند رتشك بايد ماشين از خود مالكيت حق و
 كارخانه صاحبان حرص و آزمندي. اروپائي  مردان مقابل در نه آورد فرود تعظيم سر بايد
 در را اقتصادي استقالل قانون بدهند، كمتري مزد و ببرند  بيشتري سود اينكه براي كه بود

 . گذارند  انگلستان مجلس
 :ميگويد " دورانت ويل "
 تعليل چگونه را مسيحيت تاريخ از قديمتر و محترم رسوم و عادات سريع واژگوني اين - 

 عوارض از زن " آزادي " است، آالت ماشين تعدد و فراواني تغيير، اين عمومي علت كنيم؟
  ...است  صنعتي انقالب

 نانآ از اعالنها اما. گشت دشوار مردان بر كردن پيدا كار انگلستان در پيش قرن يك "
 انديشه در بايد فرمايان كار بفرستند، ها كارخانه به را خود كودكان و زنان كه ميخواست

 سازند، آشفته حكومتها رسوم و اخالق با را خود خاطر نبايد و باشند خود سهام و سود
 نوزدهم قرن دوست وطن داران كارخانه كردند توطئه "  براندازي خانه " بر ناآگاه كه كساني

 . بودند انگلستان
 زنان قانون  اين بموجب. بود 1882 قانون ما بزرگ مادران آزادي براي قدم نخستين "

 كه را پولي اينكه آن و برخوردارميشدند اي سابقه بي امتياز از پس آن از كبير بريتانياي
 اين. دارند  نگه خود براي داشتند حق آوردند مي بدست
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 زنان بتوانند تا كردند  وضع عوام مجلس داران هكارخان را مسيحي و عالي اخالقي قانون 
 ناپذيري، مقاومت جوئي سود امسال به تا سال آن از بكشانند، ها كارخانه به را انگلستان

  و مغازه در كندن جان و بندگي گرفتار رهانيده، خانه در كندن جان و بندگي از را آنان
 . " است كرده كارخانه

 خاطر به كه بودند انگلستان داران كارخانه و داران رمايهس ميفرمائيد مالحظه چنانكه "
 . برداشتند زن بنفع را قدم اين مادي منافع

 

 قرآن و استقالل اقتصادي زن 
 مما نصيب  للرجال «" گفت و گذراند را قانون اين پيش سال چهارصد و هزار در اسالم

 بدست و ميكنند  كسب آنچه از را مردان ).1("» اكتسبن مما نصيب للنساء و اكتسبوا
 . است اي بهره آورند مي بدست و كنند مي كسب آنچه از را زنان و است اي بهره آورند مي

 حق ذي  فعاليتشان و كار نتايج در را مردان كه همانطوري كريمه آيه در مجيد قرآن
 . شمرد حق ذي فعاليتشان و كار نتيجه در نيز را زنان دانست

 مما نصيب للنساء و االقربون و الوالدان ترك مما نصيب لرجالل « " فرمود ديگر آيه در
 بعد خويشاوندان يا و مادر و پدر كه  مالي از را مردان يعني ).2("» االقربون و الوالدان ترك

 از خويشاوندان و مادر و پدر آنچه از هم زنانرا و است  اي بهره ميگذارند باقي خود مردن از
 . است اي بهره ميگذارند باقي خود
 كه دارد مفصلي تاريخچه  زن نبردن يا بردن ارث. كرد تثبيت را زن بردن ارث حق آيه اين

 قرآن اما بدهد، ارث زن به نبود حاضر  جاهليت عرب. كرد خواهيم ذكر بعدا خدا بخواست
 . كرد تثبيت زن براي را حق اين كريم

 

 يك مقايسه 
 اين با. داد اقتصادي استقالل زن به اروپا در قبل قرن سيزده كريم قرآن پس

 

 :يپاورق
 .32/ نساء. 1
 .7/ نساء. 2
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  :تفاوت
 و انساني  هاي جنبه جز بدهد اقتصادي استقالل زن به اسالم شد سبب كه اي انگيزه - اوال

 نگلستان ا داران كارخانه  مطامع قبيل از مطالبي آنجا در. نبوده اسالم الهي و دوستي عدالت
 را دنيا كرنا و بوق با بعد. گذراندند را  قانون اين خود شكم كردن پر طربخا كه نداشت وجود

 . دانستيم مساوي را مرد و زن حقوق و شناختيم برسميت را زن حق ما كه كردند پر
 نكرد، براندازي خانه " دورانت ويل " قول به اما داد، اقتصادي استقالل زن به اسالم - ثانيا

 و تمرد به پدران عليه را دختران و شوهران  عليه را زنان نكرد، متزلزل را ها خانواده اساس
 ضرر بي و آرام اما آورد، بوجود اجتماع عظيم انقالب آيه دو  اين با اسالم. نكرد وادار عصيان

 . خطر بي و
 جان و بندگي از را  زن " دورانت ويل " قول به كه بود اين كرد غرب دنياي آنچه - ثالثا

 غل اروپا يعني. كرد كارخانه و مغازه در كندن جان و بندگي گرفتار و انيدره خانه در كندن
 دست به نبود اولي از كمتر كه ديگري زنجير و غل و كرد باز زن پاي و دست از زنجيري و
  با و رهانيد غيره و مزارع و خانه در مرد بردگي و بندگي از را زن اسالم اما. بست او پاي و

 براي زن دوش از را الزامي و اجبار نوع هر خانوادگي، اجتماع ودجهب تامين به مرد الزام
 غريزه طبق دارد حق اينكه  عين در اسالم نظر از زن برداشت، خانواده و خود مخارج تأمين
 را او زندگي، جبر كه نيست طوري بپردازد، آن  افزايش و حفظ و ثروت تحصيل به انساني
 همراه بايد خاطر اطمينان با هميشه كه را زيبائي و جمال و غرور و دهد قرار فشار تحت
 . بگيرد او از باشد
 اين درباره كه  آنست از تر بسته ما نويسندگان برخي گوشهاي و چشمها كرد، بايد چه اما

 . بينديشند فلسفي و تاريخي مسلم حقايق
 

 انتقاد و پاسخ 
 : مينويسند 37 صفحه اناير مدني و اساسي قوانين بر انتقاد كتاب در منوچهريان خانم

 
 جامه، يعني بدهد، نفقه خود زن به كه دارد مي وا را مرد سو يك از ما مدني قانون " 

 آنان براي بايد استر و اسب  مالك همچنانكه. كند آماده را وي مسكن و خوراك
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. بگذارد او دسترس در را زندگي حداقل اين بايد نيز زن مالك آورد، فراهم مسكن و خوراك
 عدة در كه دارد مي مقرر مدني قانون 1110 مادة چرا نيست معلوم ديگر سوي از ليو

 احتياج تسليت و مالطفت به زن شوهر، مرگ هنگام در آنكه حال و ندارد نفقه زن وفات،
. نشود خاطر آشفته و روزگار پريشان خود مالك دادن دست از محض به خواهد مي و دارد

 يكسان مرد با جا همه در خواهيد مي و زنيد مي آزادي از دم كه شما: بگوييد است ممكن
 داشته چشم و باشد مرد خوار جيره و بنده زن هم باز خواهيد مي اينجا در چرا باشيد،
 از پس كه باشد داشته چشم و باشد مرد خوار جيره و بندگي اين نيز وي از پس كه باشد
 فلسفة همان مطابق: گوييم مي پاسخ در ما يابد؟ ادامه خواري جيره و بندگي اين نيز وي

 قول به كه بود خوب است، شده ريخته آن پاية بر مدني قانون اين طرح كه زن بردگي
 اين هم قانون و داشتند مي مقرر زن براي را نفقه نيز خود از پس »تحرير مالكان« سعدي
 .كرد مي رعايت را موضوع

 شما بقول يا(  اسالم قانون كجاي از و نيمد قانون كجاي از كه پرسيم مي نويسنده اين از ما
 مرد دادن نفقه علت و  است زن مالك مرد كه كرديد استنباط شما) زن بردگي فلسفه
 اين بگويد خود مملوك به ندارد  حق كه است مالكي چطور اين. است زن بودن مملوك
 تعلق بخودش بكند كاري هر مملوكش كه است  مالكي چطور اين. بده بمن را آب كاسه
 بردارد او براي كه قدمي كوچكترين در مملوكش كه است مالكي چطور اين بمالك، نه دارد
   به ندارد حق كه است مالكي چطور اين بكند، مزد مطالبه دارد حق بخواهد  خودش دل اگر

 شير مجانا  است زائيده خود مالك خانه در كه را اي بچه كه كند تحميل خودش مملوك
 ؟دهد
 ديگري قانون هر و اسالم نظر از اوست؟ مملوك بود كسي خور نفقه كس هر رمگ - ثانيا

 جهان قوانين همه كه است  دليل اين آيا. مادرند و پدر يا پدر النفقه واجب فرزندان،
 فرزند النفقه واجب باشند فقير اگر مادر و پدر اسالم در ميدانند؟ پدران مملوك را فرزندان
 اسالم بگوئيم بايد آيا پس باشد، داشته آنها به تحميلي  حق فرزند اينكه بدون ميباشند

  است؟ شناخته خود فرزندان مملوك را مادران و پدران
 در. نيست واجب  وفات عده در زن نفقه چرا :ميگويند كه اينست عجيبتر همه از - ثالثا

 جاحتيا شوهر بپول بيشتر ميدهد دست از را خود شوهر كه وقت اين در زن كه صورتي
 ؟دارد
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 نفقه مالك. كند مي زندگي پيش سال صد اروپاي در گرامي نويسنده اين كه اينست مثل
 زندگي خود شوهر با كه مدتي در زن اسالم، نظر از اگر. نيست زن احتياج زن به مرد دادن

 وضع بالفاصله شوهر مردن از بعد كه بود درست مطلب اين داشت، نمي  مالكيت حق ميكند
 شدن  تأمين بواسطه زنان و است داده مالكيت حق زن به كه قانوني ولي. ودميش  مختل زن
 بهم از  پس كه دارد لزومي چه ميكنند حفظ را خود ثروت هميشه شوهران جانب از

 مرد آشيانه به بخشيدن  زينت حق نفقه بگيرند؟ نفقه مدتي تا هم باز زندگي آشيانه خوردن
 . كند پيدا ادامه زن براي  حق اين كه دندار لزومي آشيانه خرابي از پس. است

 

 سه نوع نفقه 
 . دارد وجود نفقه نوع سه اسالم در
 براي حيوانات  مالك كه مخارجي بكند، خود مملوك صرف بايد مالك كه اي نفقه اول نوع
 . است مملوكيت و  مالكيت نفقه نوع اين مالك. است قبيل اين از ميكند آنها
 و فقيرند يا صغير  كه حالي در خود، فرزندان صرف بايد انسان هك است اي نفقه - دوم نوع
 مملوكيت و مالكيت نفقه، نوع  اين مالك. بنمايد فقيرند، كه خود مادر و پدر صرف يا

 و ميكنند پيدا خود آورندگان بوجود بر فرزندان طبيعتا كه است حقوقي بلكه نيست،
 دوره در كه زحماتي بحكم و رزندف ايجاد در شركت بحكم مادر و پدر كه است حقوقي
   ناتوان نفقه، از نوع اين شرط. كنند مي پيدا فرزندان بر اند شده متحمل خود فرزند كودكي
 . است النفقه واجب شخص بودن
 مالكيت نه نفقه از نوع اين مالك ميكند، صرف زن مورد در مرد كه است اي نفقه سوم نوع
 و بودن عاجز نه و شد گفته دوم نوع در كه يبمفهوم طبيعي حق نه و است مملوكيت و

 . زن بودن فقير و بودن ناتوان
 باز باشد داشته  كمي درآمد و ثروت مرد و باشد سرشاري درآمد داراي و ميليونر فرضا زن
 كه ديگري فرق. كند تأمين را زن شخصي بودجه آنجمله از و خانوادگي بودجه بايد مرد هم
 بار زير از شخص اگر دوم و اول نوع در كه اينست دارد، دوم و لاو نوع با نفقه از نوع اين

 قابل دين يك بصورت وظيفه، تخلف اما است، گناهكار ندهد نفقه و كند خالي شانه وظيفه
 حقوقي جنبه يعني آيد، نمي در استيفا و  مطالبه
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 امر يك رتبصو دارد حق زن كند خالي شانه وظيفه بار زير از اگر سوم نوع در ولي. ندارد 
  چيست؟ نفقه از نوع اين مالك. بگيرد مرد از اثبات صورت در و كند دعوا اقامه حقوقي
 . كرد خواهيم بحث آن درباره آينده مقاله در انشاءاهللا
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  خواهد؟يا زن امروز مهر ونفقه نميآ
 

 عهده به زن يشخص مخارج جمله ازآن ،يخانوادگ كانون بودجه نيتأم اسالم نظر از ميگفت
 چندين و بوده هنگفتي ثروت داراي فرضا زن. ندارد يتيمسئول نظر نيا از زن. است مرد
 اين در زن شركت. كند شركت بودجه اين در نيست  ملزم باشد، داشته دارائي شوهر برابر

 كند، صرف بخواهد كه كاري لحاظ از چه و كند خرج بخواهد كه  پولي لحاظ از چه بودجه،
 جزء زن زندگي بودجه اينكه با اسالم نظر از. اوست خود اراده و ميل به وابسته و اختياري
 از برداري بهره حق و اقتصادي تسلط هيچگونه مرد است، مرد عهده بر و خانوادگي بودجه
 و پدر  نفقه مانند جهت اين از زن نفقه كند، استثمار را او تواند نمي ندارد،  زن كار و نيرو
 انجام كه وظيفه اين مقابل در فرزند اما است، فرزند عهده بر خاصي موارد در كه است مادر

 . نميكند پيدا مادر و پدر استخدام نظر از حقي هيچگونه ميدهد
 

 رعايت جانب زن در مسائل مالي 
 از است، كرده  رعايت اقتصادي و مالي مسائل در را زن جانب اي سابقه بي شكل به اسالم
 كوتاه او كار و مال از را مرد دست و داده اقتصادي كامل آزادي و استقالل زن به طرفي
  ممتد سابقه قديم دنياي در كه را زن معامالت در قيمومت حق و كرده
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 برداشتن با ديگر طرف از و. است گرفته مرد از بود رايج بيستم قرن اوايل تا اروپا در و دارد
  به دويدن براي الزام و اجبار نوع هر از را او زن، دوش از خانوادگي  بودجه تأمين مسؤوليت

 . است كرده معاف پول دنبال
 اي چاره كنند انتقاد  قانون اين از زن از حمايت بنام ميخواهند كه آنگاه پرستان، غرب
 كه اينست نفقه فلسفه :ميگويند اينها. شوند متوسل شاخدار دروغ يك به اينكه از ندارند
 حيوان مالك كه همانطوري. ميگمارد خود دمتخ به را او و ميداند زن مالك را خود مرد

 باو بتوانند حيوانات آن تا بپردازد را خود مملوك حيوانات ضروري  مخارج است ناچار
  بخور حداقل منظور همين براي هم نفقه قانون كنند، باركشي برايش و بدهند  سواري

 . است كرده واجب زن براي را نمير و
 از بيش اسالم  كه دهد قرار حمله مورد جهت آن از مسائل ناي در را اسالم قانون كسي اگر
 و مزد بي خدمتكار بصورت را او و كشيده بار زير را مرد و كرده نوازش را زن الزم حد

 تا بدهد، صورتي و سر و رنگ و آب خود ايراد  به ميتواند بهتر است درآورده زن براي اجري
 . بگيرد ايراد قانون ينا بر زن حمايت  نام به و زن نام به كه اين

 وضع قانوني زن عليه و مرد بنفع يا مرد، عليه و زن بنفع نخواسته اسالم كه اينست حقيقت
 و زن و مرد سعادت خود قوانين در اسالم. مرد جانبدار نه و است زن جانبدار نه اسالم. كند

 گرفته نظر در را تبشري جامعه سعادت باالخره و يابند پرورش آنها دامن در بايد فرزندانيكه
   اين در سعادت، به را بشريت جامعه و آنها فرزندان و مرد و زن وصول راه  اسالم. است
 بوجود خلقت مدبر و توانا بدست كه احوالي و اوضاع و طبيعت قوانين و قواعد كه بيند مي

 . نشود گرفته ناديده آمده
 كه است كرده رعايت  همواره را دهقاع اين خود قوانين در اسالم ايم، گفته مكرر همچنانكه

 را زن و خريدار بصورت را مرد اسالم باشد، نيازي بي مظهر زن و احتياج و نياز مظهر مرد
 اين مرد، و زن مشترك زندگي و وصال در اسالم نظر از ميشناسد، كاال صاحب صورت به

 مرد و زن. كند حملت را كار اين هزينه و بشناسد گير بهره بعنوان را خود بايد كه است مرد
 واگذار آنها بعهده جداگانه نقش دو طبيعت نظر از عشق مسئله در كه كنند فراموش نبايد
 نقش در مرد و  زن كه است بخش لذت و مستحكم و پايدار هنگامي ازدواج. است شده

 . شوند ظاهر خود طبيعي
  و  تمسؤولي كه اينست است كار در مرد بر زن نفقه لزوم براي كه ديگر علت
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 است، شده  گذاشته زن بعهده طبيعت لحاظ از نسل توليد فرساي طاقت زحمات و رنج
 نظر از كار اين در آنچه است، شده گذاشته زن بعهده طبيعي نظر از كار اين در آنچه

 اين بايد كه است زن اين نيست،  بيش آني بخش لذت عمل يك است مرد بعهده طبيعي
 بيماري و بارداري دوره سنگيني كند، تحمل) پيري و كودكي ياما غير در (را ماهانه بيماري

 را كودك نمايد، تحمل را آن عوارض و زايمان سختي بگيرد، بعهده را دوره اين مخصوص
 . كند پرستاري و بدهد شير
 كاهش كسب و كار در را او توانائي ميكاهد، زن عضالني و بدني نيروي از همه اينها
 در زندگي بودجه تأمين لحاظ از را مرد و زن قانون، بشود بنا راگ كه اينهاست. دهد مي

 و. كرد خواهد پيدا باري رقت وضع زن ،نخيزد بر زن حمايت به و دهد قرار مشابهي وضع
 به همواره نر جنس ميكنند زندگي جفت بصورت كه  جانداراني در كه شده سبب ها همين

 كمك آذوقه و خوراك در نسل توليد گرفتاري مدت در را او برخيزد ماده جنس حمايت
 . كند

 مساوي و مشابه  اقتصادي و توليدي خشن فعاليتهاي و كار نيروي لحاظ از مرد و زن بعالوه
 بگويد او به و كند علم قد  زن مقابل در مرد و باشد بيگانگي بناي اگر. اند نشده آفريده

 . برساند مرد پاي به را خود يستن قادر  زن هرگز كنم نمي تو خرج را خودم درآمد از اي ذره
 است، افزونتر مرد احتياج از ثروت و پول به زن احتياج اينكه باالتر همه از و اينها از گذشته
 زندگي در زن يك آنچه است زن اصلي  احتياجات از و زن زندگي جزؤ زينت و تجمل

. مرد ندينچ مخارج با است برابر كند مي خودآرائي و زينت و تجمل خرج خود معمولي
 يك براي. است آورده وجود به زن در را تفنن و تنوع به ميل خود  نوبت به تجمل به ميل
 براي اما است، نشده مندرس و كهنه كه است پوشيدن قابل وقتي تا لباس دست يك مرد
 اي. رود شمار به اي تازه جلوة كه است پوشيدن قابل وقتي تا زن يك براي چطور؟ زن يك
 را پوشيدن بار يك از بيش ارزش زن براي آالت زيور از يكي يا لباس تدس يك كه بسا

  استهالك اما است، كمتر مرد از ثروت تحصيل براي زن كوشش و كار توانايي. باشد نداشته
 . است افزونتر مرد از بمراتب زن ثروت
 آسايش مستلزم  زن در غرور و نشاط و جمال ماندن باقي يعني زن، ماندن باقي زن بعالوه،
 در دائما مرد مانند باشد مجبور  زن اگر. است زيادتري خاطر فراغ و كمتر تالش و بيشتر
 در غرورش باشد، درآوردن  پول و دويدن حال در و كوشش و تالش
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 است انداخته مرد ابروي و چهره به مالي  گرفتاريهاي كه هائي گره و ها چين ميشكند، هم 
 در ها بيچاره كه غربي زنان است شده شنيده مكرر. شد خواهد پيدا او ابروي و چهره رد

. دارند را شرقي زن زندگي آرزوي معاشند، تالش در اجبارا ها اداره و ها كارخانه و كارگاهها
   مايه و برسد بخود كه يافت نخواهد فرصتي ندارد خاطر آسايش كه زني است  بديهي
 . شود واقع نيز مرد بهجت و سرور
 از زن كه اينست در نيز خانوادگي كانون و مرد مصلحت بلكه زن، لحتمص تنها نه لذا

 او براي خانوادگي كانون ميخواهد  هم مرد. باشد معاف معاش كننده خرد اجباري تالشهاي
 كانون است قادر زني. باشد بيروني گرفتاريهاي  فراموشخانه و خستگي رفع و آسايش كانون

 و خسته مرد باندازه خود كه دهد قرار گرفتاريها هفراموشخان و آسايش محل را خانوادگي
 همسري با و بگذارد خانه به پا كوفته و خسته كه مردي بحال واي. نباشد بيرون كار كوفته
 براي زن خاطر فراغ و نشاط و سالمت و آسايش لهذا. شود روبرو خود از تر كوفته و تر خسته
 . دارد  فراوان ارزش نيز مرد
 او تا كنند خود  زن تقديم دستي دو و آورند در پول كندن جان با اضرندح مردان اينكه سر
 دريافته زن به را خود روحي نياز مرد كه اينست كند خود بر و سر خرج دستي گشاده با

 جعل و « است داده قرار او روح آرامش و آسايش مايه را زن خداوند كه است دريافته است،
 خاطر فراغ و آسايش  موجبات اندازه هر كه است يافتهدر ؛)1(» اليها ليسكن زوجها منها

 خانوادگي كانون و است كرده  خدمت خود بسعادت مستقيم غير كند فراهم را خود همسر
 مغلوب يكي الاقل است الزم همسر دو از  كه است دريافته. است بخشيده رونق را خود

 كار تقسيم اين در و باشد ديگري روح دهنده آرامش بتواند تا نباشد خستگيها و تالشها
 آرامش ميتواند بهتر آنكه و است مرد شود نبرد وارد زندگي  معركه در است بهتر آنكه

 . است زن باشد ديگري  روح دهنده
 بدون زن روحي،  جنبه از مرد و است شده آفريده بمرد نيازمند مادي و مالي جنبه از زن

 از كند، رفع است مرد برابر  چندين كه را خود مادي فراوان نيازهاي نميتواند بمرد اتكاء
 . است كرده معين او اتكاء نقطه) را او قانوني همسر فقط (زن قانوني همسر اسالم اينرو

 
 :يپاورق
 .189/ اعراف .1
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 قانوني همسر به اگر كند، زندگي تجمل با ميخواهد دلش كه آنطور بخواهد اگر زن .2
 مع كه  است وضعي همان اين ،شد خواهد متكي ديگر بمردان نباشد متكي خود

 . است افزايش به رو و كرده پيدا زيادي هاي نمونه االسف
 

 فلسفه تبليغ عليه نفقه 
 همين شوهر بر  زن نفقه عليه تبليغ علل از يكي و اند دريافته را نكته اين شكارچي مردان
 خواهد شكارچي بدام آساني  به زن شود بريده شوهر از اگر بپول زن فراوان احتياج كه است
 . افتاد
 كنيد، دقت شود مي پرداخته خانمها به مؤسسات در كه گزافي حقوقهاي فلسفه در اگر

 ازدياد موجب نفقه الغاء كه باشيد نداشته شك. يافت خواهيد در بهتر مرا عرض مفهوم
 .شود مي فحشا
 بتواند آنگاه و كند جدا مرد از را خود زندگي حساب كه است مقدور زن يك براي چگونه
 كند؟ اداره كند مي اقتضا طبيعتش چنانكه را خود

 به زنان اسراف و تجمل از كه هم مرداني طرف از نفقه الغاء فكر بخواهيد، اگر را حقيقت
 و آزادي نام به و زن خود دست با خواهند مي اينها شود؛ مي تقويت اند آمده ستوه

 .بگيرند ستپر تجمل و اسرافكار زنان از را خود انقام مساوات،
: ميكند صورت اين به نوين ازدواج از تعريفي كه آن از پس فلسفه لذات در دورانت ويل

 و طرفين رضايت به وابسته طالق حق با و حمل از قانوني جلوگيري با قانوني زناشويي«
 :گويد مي »نفقه و فرزند نبودن
 از زحمتكش دمر انتقام زودي به كه شد خواهند سبب متوسط طبقة پرست تجمل زنان
 فقط كه بيكاري زنان ديگر كه كرد خواهد تغيير چنان ازدواج. شود گرفته زن جنس تمام
 خود زنان از مردان. داشت نخواهند وجود بودند پرخرج هاي خانه وحشت و زينت ماية

 حكم) نوين ازدواج (دوستانه زناشويي. دربياورند را خود مخارج خود كه خواست خواهند
 تكميل موجب كه هست اي نكته اينجا در. كاركند حمل هنگام تا بايد زن كه كند مي

. بپردازد آخر تا اول از را خود خرج خود بايد بعد به اين از اينكه آن و شد خواهد زن آزادي
 با كارخانه در بايد زن. سازد مي ظاهر) زن دربارة (را خود بيرحمانة نتايج صنعتي انقالب
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 براي كه سازد ناگزير را مرد و بنشيند  خلوتي اتاق در آنكه بجاي زن كند، كار خود شوهر
 باشد برابر او با تكاليف و حقوق و  پاداش و كار در بايد كند، كار برابر دو او بيحاصلي جبران

" . 
 . " اينست زن آزادي معني " :ميگويد طنز بصورت آنگاه

 

 دولت به جاي شوهر 
 و مالي نظر  نقطه از زن كه ميكند ايجاب لنس توليد در زن طبيعي وظايف كه جهت اين

 . باشد انكار قابل كه نيست مطلبي باشد داشته اتكائي نقطه اقتصادي
 از كه اند رسانده آنجا به را زن آزادي از طرفداري كه هستند افرادي امروز اروپاي در

 با اينها بعقيده ميزنند، دم خانواده از كلي بطور پدر طرد و " مادرشاهي " دوره بازگشت
 زائد عضو پدر آينده در مرد، با شؤون همه در او تساوي و زن اقتصادي كامل استقالل
 . شد خواهد حذف خانواده از هميشه  براي و شد خواهد شناخته

 قطعا كه مادران  به و شود پدر جانشين كه ميكنند دعوت را دولت افراد همين حال عين در
 و پول بگيرند بعهده را مسؤوليتها  همه و بدهند عائله تشكيل تنهائي به بود نخواهند حاضر

 خانواده زن يعني. نگردد منقطع اجتماع نسل و نكنند  جلوگيري بارداري از تا بدهد مساعده
 نفقه ببعد اين از است بوده مرد مملوك كنندگان اعتراض بقول و خور نفقه گذشته در كه

 . گردد منتقل لتبدو پدر حقوق و وظائف. باشد دولت مملوك و خور
 كه را ما خانوادگي  مقدس كانون استوار بنيان كوركورانه برداشته تيشه كه افرادي كاش اي
  كار عواقب به ميتوانستند ميكنند،  خراب است شده بنيان آسماني مقدس قوانين اساس بر

 . ببينند را دورتري شعاع و بينديشند
 كرده باز دولت و خانواده عنوان تحت صليف اخالق و زناشوئي كتاب در " راسل برتراند "

 درباره دولت بهداشتي و  فرهنگي دخالتهاي بعضي درباره آنكه از پس آنجا در است،
 : ميگويد ميكند، بحثي كودكان

 
   عامل يك ...بدهد دست از را خود بيولوژيك وجودي علت پدر كه نمانده  چيزي ظاهرا " 

 استقالل به زنان تمايل آن و است مؤثر پدر طرد در ديگر نيرومند
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 زنان  اشكاالت و نيستند متأهل غالبا ميكنند، شركت دادن رأي در كه زناني ، است مادي 
 مشاغل براي رقابت در قانوني امتيازات وجود با و است مجرد زنان از بيش امروز متأهل
 :كنند حفظ را خود اقتصادي استقالل  كه است راه دو متأهل زنان براي ...ميمانند عقب
 اطفال پرستاري كه اينست فرض اين الزمه و بمانند  باقي خود مشاغل در كه است آن يكي
 توسعه پرورشگاهها و كودكستانها بالنتيجه و كنند واگذار بگير مزد پرستاران به را خود

 كودك براي روانشناسي لحاظ از كه اينست وضع اين منطقي نتيجه و يافت خواهد زيادي
 اي مساعده  جوان زنان به كه است آن ديگر راه مادري، نه داشت خواهد جودو پدري  نه

 با بايد و نبوده مفيد تنهائي  به اخير طريقه. كنند نگهداري اطفال از خودشان كه بپردازند
 رسيد معيني بسن طفلش آنكه از پس مادر مجدد استخدام بر مبتني قانوني مقررات
 كند بزرگ را طفلش خود ميتواند مادر كه دارد را تيازام اين طريقه اين اما شود، تكميل
 چنين تصويب فرض با ....گيرد قرار مردي آور حقارت تعلق تحت امر اين براي اينكه بدون
   است ممكن قانون. داشت فاميل اخالق روي بر آنرا العمل عكس انتظار بايد  قانوني
 دالئلي وجود صورت در اينكه اي و ندارد مساعده حق نامشروع طفل مادر كه دارد مقرر

 خواهد موظف محلي پليس اينصورت در. رسيد خواهد بپدر مساعده مادر، زناي از حاكي
  بود، نخواهد درخشان چندان قانون اين اثرات بگيرد، نظر تحت را متأهل  زنان رفتار كه بود
 چندان ندا بوده اخالقي تكامل اين موجد كسانيكه ذائقه در كه دارد را خطر اين ولي

 قطع باره اين در  پليس دخالتهاي كه داد احتمال ميتوان بالنتيجه. نشود واقع خوشايند
 پدر اقتصادي وظيفه اينصورت در. شوند برخوردار مساعده از نامشروع مادرهاي حتي و شده
 اوالدشان براي ها گربه و سگها از بيش  اهميتش و رفته ميان از بكلي كارگر طبقات در

 احساسات تضعيف به متمايل يافته توسعه كنون تا كه تمدني  اقل ال يا تمدن ....ودب نخواهد
 . است مادري

 براي زنان  به شد خواهد الزم يافته زيادي تكامل و تحول كه تمدني حفظ براي محتمال "
 نيست الزم اينصورت در. بيابند مسلمي نفع كار اين در نانآ كه بدهند پول آنقدر بارداري

 كه ديگر مشاغل چون شغلي هم اين. برگزينند را مادري شغل شان اكثريت يا زنان متما كه
 بيش فرضياتي اينها تمام اما. كرد خواهند استقبال كامل  وقوف و جديت با آنانرا زنان

  نهضت كه اينست  منظورم و نيست
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 بوده زن بر دمر پيروزي نماينده  تاريخ ماقبل از كه است پدرشاهي خانواده زوال باعث زنان
 پيشرفتي هستيم مواجه آن با كه زمين مغرب در پدر بجاي دولت شدن جانشين. است

  " ...ميشود شمرده
 

 را ذيل آثار و باالنتايج  هاي گفته طبق زنان، مادي استقالل آقايان اين بقول زن، نفقه الغاء
  :داشت خواهد

 مادرشاهي، بدوره  بازگشت و پدر نافتاد اهميت از اقل ال و خانواده از پدر طرد و سقوط -
 تضعيف پدر، بجاي دولت از مادران گرفتن نفقه و مساعده و پدر بجاي دولت شدن جانشين

 . كسب و كار و شغل بصورت عاطفي صورت از مادري آمدن در مادري، احساسات
 سقوط  مستلزم قطعا كه است خانواده كامل سقوط اينها همه نتيجه كه است بديهي

 آن و داشت خواهد  خالي جاي چيز يك فقط و شد خواهد درست چيز همه. است انسانيت
 . است خانوادگي كانون  مخصوص معنوي لذات از برخورداري و مسرت و سعادت

 از پدر طرد و زن كامل آزادي و استقالل طرفداران حتي كه اينست منظورم حال بهر
 مزد احيانا و اي مساعده و حقي لزممست نسل توليد در را زن طبيعي وظيفه خانواده، محيط

 وظيفه كه مرد خالف بر. بپردازد را حق  اين بايد دولت آنها بعقيده كه ميدانند اي كرايه و
 . نميكند ايجاب را حقي هيچ او طبيعي

 و زن زندگي  شامل ميشوند قائل مرد يك براي كه مزدي حداقل جهان كارگري قوانين در
 رسميت به را فرزند و زن نفقه حق جهان كارگري وانينق يعني ميشود، نيز فرزندانش

 . شناسد مي
 

 آيا اعالميه جهاني حقوق بشر به زن توهين آرده است؟ 
  :است آمده چنين 3 بند 23 ماده بشر حقوق اعالميه در
 و او زندگي كه ميشود ذيحق بخشي رضايت و منصفانه بمزد ميكند كار كه كس هر "

 . " كند تأمين انساني ونشؤ موافق را  اش خانواده
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  :ميگويد 1 بند 25 ماده در
 حيث از را اش خانواده و خود رفاه و سالمت او، زندگاني سطح كه دارد حق كس هر "

 . " كند تأمين اجتماعي الزم خدمات و طبي مراقبتهاي و مسكن و خوراك
 

 متحمل بايد يدهدم تشكيل اي عائله كه مردي هر كه است شده تأئيد ضمنا ماده دو اين در
 مرد آن ضروري و الزم  مخارج جزو آنها مخارج بشود، خود فرزندان و زن نفقه و مخارج

 . ميشود محسوب
 نفقه ميباشند  مساوي حقوق داراي مرد و زن كه ميكند تصريح اينكه با بشر حقوق اعالميه
 همواره كسانيكه عليهذا. است  ندانسته منافي مرد و زن حقوق تساوي با را زن به مرد دادن

 يك را نفقه مسئله بايد كنند، مي استناد  مجلسين در آن تصويب و بشر حقوق اعالميه با
 نام دارد اسالمي رنگ كه چيزي بهر پرستانيكه غرب آيا و كنند تلقي يافته خاتمه مسئله
 هم بشر حقوق اعالميه قدس بساحت كه داد خواهند اجازه بخود ميدهند تأخر و ارتجاع
 ؟كنند معرفي زن مملوكيت و مرد مالكيت آثار از آنرا و كنند  نتوهي

 : ميگويد چنين پنجم و بيست ماده در بشر حقوق اعالميه اينكه باالتر اين از
 
 تمام در يا پيري، بيوگي، اعضاء، نقص بيماري، بيكاري، موقع در كه دارد حق كس هر "

 شرائط از باشد، رفته دست از  معاش امرار وسائل انسان اراده از خارج بعلل كه مواردي
  " .شود برخوردار زندگي آبرومندانه

 دادن  دست از بعنوان را شوهر دادن دست از اينكه از گذشته بشر حقوق اعالميه اينجا در
 اعضاء نقص بيماري، بيكاري، رديف در را بيوگي است، كرده معرفي زن براي معاش وسيله
 ذكر االعضاء ناقص افراد و پيران و بيماران و بيكاران رديف در را زنان يعني است، كرده ذكر
  يا كتابها از يكي در اگر مسلما نيست؟ زن به نسبت بزرگ  توهين يك اين آيا. است كرده

 بلند آسمان  به اعتراض فرياد ميشد يافت تعبيري چنين زمين مشرق قانوني هاي دفترچه
 . ديديم  خودمان ايران ينقوان بعضي مورد در آنرا نظير همچنانكه بود،
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 كه ميداند ببيند را  جوانب تمام و نباشد جنجال و هو تأثير تحت كه بين واقع انسان يك اما
 " كه بشر حقوق اعالميه نه و داده قرار زن معاش وسائل از يكي را مرد كه خلقت قانون نه

 زن كه اسالم قانون نه و است كرده ياد معيشت وسيله  دادن دست از عنوان به را " بيوگي
 جانب يك اين چون اند، نكرده توهين زن به هيچكدام است، شمرده مرد النفقه واجب را

 . ميشود  شمرده زن اتكاء نقطه مرد و است شده آفريده بمرد نيازمند زن كه است  قضيه
 را خانوادگي كانون و بپيوندد بيكديگر بيشتر و بهتر را مرد و زن اينكه براي خلقت قانون

. است آفريده بيكديگر نيازمند را مرد و زن سازد استوارتر است بشر سعادت اصلي پايه كه
 نقطه را زن روحي آسايش جنبه از است، داده قرار  زن اتكاء نقطه را مرد مالي جنبه از اگر

 . ميكند متحد و نزديك بيكديگر را آنها بيشتر مختلف نياز دو اين. است  داده قرار مرد اتكاء
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 خش نهمب
  ارث مسأله 
 

 . كرد اصالح را زن ارث ناهمواريهاي اسالم
 . آن علت نه است نفقه و مهر معلول زن ارثي وضع
 . شد نمي  قائل مرد و زن ارث ميان تفاوتي اسالم بود، مطرح اقتصادي جنبه تنها اگر
 شده دوار مرد  بودجه بر ديگر جهات از كه است تحميلي خاطر به مرد ارث شدن برابر دو

 . است
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  ارث مسأله

 
 ميكرد، رفتار صغير مانند او با اما ميداد، ارث يا و نميداد ارث اصال زن به يا قديم دنياي
 اگر جهان قديم قوانين از بعضي در احيانا. نميداد حقوقي شخصيت و استقالل او به يعني

 خودش هم كه پسر خالف بر دادند، نمي ارث او فرزندان  به و ميدادند ارث دختر به
 بعضي در و بشوند، بزرگ پدر مال ارث و ميتوانستند او فرزندان هم و ببرد ارث ميتوانست

 تعبير به و  قطعي سهم صورت به نه ميدادند ارث مرد مانند زن به كه جهان ديگر قوانين از
 درباره كه ميدادند حق مورث  به كه بود صورت اين به بلكه بود، " مفروضا نصيبا " قرآن
 . كند وصيت بخواهد اگر نيز خود دختر

 هاي نوشته و كرده فراواني هاي بحث مطلعين و محققين است، طوالني زن ارث تاريخچه
 بپردازم، آنها هاي نوشته و ها گفته نقل به بينم نمي لزومي اند گذاشته اختيار در زيادي
 . شد ذكر كه بود همين اش خالصه

 

 علل محروميت زن از ارث 
 ديگر خانواده به  اي خانواده ثروت انتقال از جلوگيري ارث، از زنان محروميت ياصل علت
 ؛است ضعيف فرزند توليد در مادر نقش قديمي عقايد طبق. است بوده
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 وجود به فرزند و يابد مي  پرورش مردان نطفه ظرفها آن در كه هستند ظروفي فقط مادران 
 او خانواده جزء و او فرزندان مرد، يك پسري  دگانزا فرزند كه بودند معتقد اينرو از آيد، مي

 جزء بلكه نيستند او خانواده جزء و او فرزندان او دختري  زادگان فرزند اما و هستند،
 ارث بعد و ببرد ارث دختر اگر حساب اين روي. ميشوند محسوب دختر شوهر پدر خانواده

 منتقل بيگانه  خانواده بيك وادهخان يك ثروت كه ميشود سبب شود منتقل او فرزندان  به او
 . گردد

 پس هشت صفحه عميد موسي دكتر مرحوم تأليف " ايران مدني حقوق در ارث " كتاب در
 علقه نه ميداده تشكيل را ها خانواده اساس مذهب قديم هاي دوره در :ميگويد آنكه از

 : ميگويد طبيعي،
 اجراي او از پس و بود خانواده زرگب پدر با) شاهي پدر( خانواده  اين در مذهبي رياست " 

  بعد نسل به نسلي از ذكور اوالد بواسطه فقط خانوادگي مذهب تشريفات و  مراسم
 چنانكه خانواده پدر و ميدانستند نسل ابقاي وسيله فقط را مردان پيشينيان و ميشد منتقل
 و آتش نگهداشتن حق و خود ديني رسوم و عقايد همچنين بود خويش پسر بخش حيات

 قوانين و هند وداهاي در چنانكه ميداد، انتقال بدو نيز را مذهبي مخصوصه ادعيه خواندن
 اين كهن عقيده اين نتيجه و است بمردان ،منحصر توليد قوه كه است مسطور رم و يونان
 هيچگونه شوهر يا پدر واسطه بي را زنان و يابد اختصاص  بمردان خانوادگي اديان كه شد

 مزاياي ساير از نبودند سهيم مذهبي مراسم اجراي در چون و ... نبوده مذهب امر در دخالتي
   اين از زنان شد ايجاد وراثت كه بعدها چنانكه بودند، بهره بي قهرا نيز  خانوادگي

 . " شدند محروم حق
 زن سربازي  قدرت ضعف جمله آن از است، داشته نيز ديگر علل ارث از زن محروميت

 هزار صد از به را جنگي مرد يكي و بود پهلوانيها و قهرمانيها اساس بر هاارزش كه آنجا است،
 ارث از سربازي و دفاعي عمليات انجام بر توانائي  عدم بخاطر را زن ميدانستند ناتوان آدم

 . ميكردند محروم
 بعدي طبقات در ولو مردي پاي تا و بود زن بردن ارث مخالف نظر همين از جاهليت عرب
  و شد نازل  ارث آيه كه وقتي لهذا نميداد، ارث زن به دبو ميان در
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  مما نصيب للنساء و االقربون و الوالدان ترك مما نصيب للرجال « ": اينكه به كرد تصريح
. شد اعراب تعجب  باعث ).1("" مفروضا نصيبا كثر او منه قل مما االقربون و الوالدان ترك
 دختر چند با زني او از و مرد عرب  معروف شاعر تثاب بن حسان برادر اوقات آن در اتفاقا
 او فرزندان و زن به چيزي و كردند تصرف را او  دارائي همه او عموهاي پسر. ماند باقي

 كه زن گفتند آنها. كرد احضار را آنها اكرم رسول. برد اكرم رسول نزد شكايت او زن ندادند،
 دست شمشير بايد كه هستيم ما اين بايستند دشمن مقابل در و بپوشد سالح نيست قادر

 ولي باشد، بمردان متعلق بايد هم ثروت پس. كنيم دفاع زنها اين از و خودمان از و بگيريم
 . كرد ابالغ آنها به را خدا حكم اكرم رسول

 

 ارث پسر خوانده 
 مانند خوانده پسر  آن نتيجه، در و ميدادند قرار خوانده پسر را كسي گاهي جاهليت اعراب
 از و ديگر ملتهاي ميان در خواندگي پسر رسم. ميشد شمرده ميت ارث و حقيقي پسر يك
 اينكه دليل به خوانده پسر يك رسم، اين طبق. است  بوده موجود قديم رم و ايران جمله آن

  پسر مزاياي جمله از. نبودند برخوردار نسلي دختران كه بود برخوردار  مزايائي از است پسر
 از ديگر يكي  خوانده پسر زن با شخص ازدواج ممنوعيت همچنان بود، بردن ارث خوانده

 . كرد منسوخ نيز را رسم اين كريم قرآن. بود آثار و مزايا اين
 

 ارث هم پيمان 
 هم " رسم آن و كرد منسوخ كريم قرآن نيز آنرا كه داشتند ارث در نيز ديگري رسم اعراب
 تعرض و تو خون من خون " كه بستند مي مانپي يكديگر با بيگانه نفر دو بود، " پيماني

 دو اين پيمان اين موجب به " ببري ارث من از تو و ببرم ارث تو از من و تو، به تعرض بمن
 او مال ديگري ميميرد زودتر كدام هر و ميكردند دفاع يكديگر از حيات  زمان در بيگانه نفر
 . ميبرد ارث  به را
 

 :يپاورق
 .٧/ نساء.١
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 م االرث زن، جزء سه
 او االرث سهم صورت  به و آوردند مي بحساب او دارائي و اموال جزء را ميت زن گاهي اعراب

  بعالمت ميتوانست پسر آن ميداشت ديگر زن از پسري ميت اگر كردند، مي تصاحب را
 بود او ميل به  بسته. بشمارد خويش آن از را او و بيندازد زن آن روي بر اي جامه تصاحب

 او مهر از و بدهد ديگري شخص  به زني به را او يا و درآورد خود نكاح عقد به را زن آن كه
 . كرد منسوخ را آن قرآن و است نبوده  باعراب منحصر نيز رسم اين. كند استفاده

 زياد ارث مسئله در ناروا تبعيضهاي ايراني و يوناني و رمي و ژاپني و هندي قديم قوانين در
 مقاله چندين بپردازيم اند گفته  مطلعين آنچه نقل به بخواهيم اگر و است داشته وجود
 . شد خواهد

 

 ارث زن در ايران ساساني 
 صفحه امويان  انقراض تا ساسانيان زمان از ايران اجتماعي تاريخ در نفيسي سعيد مرحوم

 : مينويسد 42
 
 اينست شود،مي ديده ساساني تمدن در  كه ديگري جالب نكته خانواده تشكيل زمينه در " 

 وي زناشوئي بعقد را خود متعدد زنان از يكي پدر ميرسيد بلوغ و رشد بسن پسري چون كه
 نداشته حقوقي شخصيت ساساني تمدن در زن كه اينست ديگر  نكته. است آورده مي در

 دختري كه هنگامي. اند داشته وي دارائي در وسيعي بسيار اختيارات شوهر و پدر و است
 بشوي را او بود مكلف خانواده رئيس يا پدر بود كرده كامل رشد و ميرسيد سالگي  بپانزده
   زناشوئي در و اند دانسته سالگي بيست را پسر زناشوئي سن اما بدهد،
 و نميبرد ارث خود كفيل يا پدر از ديگر ميرفت شوي به كه دختري بود، شرط پدر رضايت

  زناشوئي در پدر بلوغ، سن در اگر اما د،نبودن قائل او براي حقي هيچگونه شوهر انتخاب در
 ارث پدر از اينصورت در و بكند اقدام نامشروع بازدواج داشت حق ميكرد كوتاهي وي

 . نميبرد
 شده ديده يوناني اسناد در گاهي و بود نامحدود بگيرد توانست مي مردي كه زناني شماره
 در يزناشوئ  اصول. است داشته خانه در زن صد چند مردي كه است
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 پنج و بوده هم در و  پيچيده بسيار آمده زردشتي ديني كتابهاي در چنانكه ساساني دوره 
 :است داشته رواج زناشوئي قسم

 جهان آن و جهان  اين در كه ميزاد فرزنداني ميرفت شوهر مادر و پدر رضاي به كه زني - 1
 . ميگفتند " زن پادشاه " را او و بودند او از
 و ميگفتند يگانه زن  يعني " زن اوگ " را او بود، مادرش و پدر فرزند هيگان كه زني - 2

 خانه از كه بشود فرزندي جانشين تا شد مي داده مادرش و بپدر زاد مي كه فرزندي نخستين
 . ميگفتند زن پادشاه هم را زن اين  آن از پس و كرده شوهر و است رفته آنها

 را او و داد مي جهيز را اي بيگانه زن اش خانواده مرد، مي زن بي بلوغ سن در مردي اگر - 3
 هر و گفتند مي خوانده زن يعني " زن سذر " را زن آن و آورد مي در اي بيگانه مرد بكابين

 و شد مي او فرزند آنجهان در و ميگرفت تعلق  مرده مرد آن به نيمي و شد مي او فرزند چه
 . بود زنده شوهر آن از ديگر نيمي

 يعني زن چاكر  بمعني كه گفتند مي " زن چغر " بود كرده شوهر دوبار كه اي بيوه زن - 4
  ...ميدانستند " زن سذر " را او نداشت فرزند خود اول شوي از اگر و باشد خادمه زن
 را پايه ترين پست زنان ميان در رفت مي شوهر به مادرش و پدر رضاي بي كه زني - 5

 ارث خود مادر و پدر از و گفتند مي سر خود زن يعني " زن خودسراي " را او و داشت
 عقد به " زن اوگ " عنوان به را او و برسد بلوغ  بسن پسرش آنكه از پس مگر. برد نمي

 . " درآورد
 

 در كه چيزي. ندارد وجود ارث مورد در گذشته ناهمواريهاي از هيچيك اسالم قوانين در
 در زن االرث سهم  اينستكه است، حقوق تساوي مدعيان اعتراض مورد اسالمي قوانين
 برادر دو برادر و دختر، برابر دو پسر اسالم نظر از. است مرد االرث سهم نصف معادل اسالم

 فرزنداني ميت اگر كه است مادر و پدر مورد در تنها ،ميبرد ارث زن برابر دو شوهر و خواهر،
 را ميت مال از ششم يك ادرم و پدر از يك هر باشد، زنده نيز مادرش و پدر و باشد داشته

 . ميبرند ارث  به
 زن كه است  خاصي وضع قرارداد مرد االرث سهم نصف را زن االرث سهم اسالم اينكه علت

  وضع  يعني. دارد جزائي قوانين برخي و سربازي و نفقه و مهر لحاظ از
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 . دارد  غيره و نفقه و مهر لحاظ از زن كه است خاصي وضع معلول زن ارثي خاص
 در مؤثر و الزم اموري را نفقه و مهر گفتيم پيش مقاالت در كه دالئلي بموجب اسالم

. شناسد مي شوهر و  زن ميان وحدت ايجاد و خانوادگي آسايش تأمين و زناشوئي استحكام
 شدن كشيده و خانوادگي اساس  تزلزل موجب نفقه خصوصا و نفقه و مهر الغاء اسالم نظر از

 بودجه از قهرا سبب باين و ميداند الزم را نفقه و مهر چون و است، فحشاء بسوي زن
 اين ميخواهد اسالم است، شده مرد بر نظر اين از  تحميلي و است شده كاسته زن زندگي
. است داده قرار االرث سهم زن برابر دو مرد براي لهذا بشود،  جبران ارث طريق از تحميل

 .  است داده زلتن را زن االرث سهم كه است نفقه و مهر پس
 

 ايراد غرب پرستان 
 را زن االرث  سهم نقص و ميدهند سخن داد مسئله اين در كه وقتي پرستان غرب از برخي
 ميكشند، پيش را نفقه و مهر موضوع ميدهند، قرار اسالم عليه هياهو و تبليغ وسيله يك

 اين آنگاه و دهيم رقرا كمتر مرد سهم از  ارث در را زن سهم ما كه دارد لزومي چه ميگويند
 پشت از را لقمه و كنيم كار قيچي اندر چپ چرا كنيم؟  جبران نفقه و مهر بوسيله را كمبود
 مجبور تا ميدهيم قرار مرد االرث سهم معادل را زن االرث سهم اول از ببريم؟ بدهان گردن
 . كنيم جبران را آن نفقه و مهر با  نشويم

 اينها. اند گرفته علت بجاي را معلول و معلول، بجاي را علت ،مادر از مهربانتر دايگان اين اوال
 ارثي خاص وضع اينكه از غافل است، زن  ارثي خاص وضع معلول نفقه و مهر اند كرده خيال
 و مالي جنبه صرفا دارد وجود اينجا در آنچه اند كرده گمان ثانيا. است نفقه و مهر معلول زن

 كه نداشت دليلي بود مطرح اقتصادي و مالي جنبه تنها اگر است بديهي. است اقتصادي
 مقاله در  چنانكه. باشد داشته تفاوت مرد و زن االرث سهم يا و باشد كار در اي نفقه و مهر

 گرفته نظر در است  رواني بعضي و طبيعي بعضي كه را زيادي جهات اسالم گفتيم، پيش
 مرد صورتيكه در نسل توليد ظلحا از زن زياد هاي گرفتاري و احتياجات يكطرف از. است
 و ثروت، تحصيل و توليد در مرد از او كمتر قدرت ديگر  طرف از. است آزاد آنها همه از طبعا

  و زن خاص روحي و رواني مالحظات بعالوه مرد، از او بيشتر ثروت استهالك  سوم جانب از
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   براي كننده خرج بصورت بايد همواره مرد اينكه و مرد و زن روانشناسي ديگر  بعبارت و مرد
 خانوادگي  علقه استحكام سبب كه اجتماعي و رواني دقيق مالحظات باالخره و باشد زن

. است دانسته الزم جهات  اين از را نفقه و مهر و گرفته نظر در را اينها همه اسالم ميشود،
 از شود، دوار تحميل مرد بودجه بر كه  شده سبب غيرمستقيم بطور الزم و ضروري امور اين

 زن برابر دو مرد است شده مرد بر كه تحميلي جبران بخاطر كه داده دستور اسالم اينرو
 لزومي چه شود گفته كه نيست ميان در اقتصادي و مالي جنبه تنها  پس. ببرد االرث سهم
 . گردد جبران ديگر جاي در و شود كسر زن سهم جا يك در دارد

 

  ارث ايراد زنادقه صدر اسالم بر مسأله
 كه نيست مطلبي  اين معلول، زن ارثي وضع و است علت نفقه و مهر اسالم نظر از گفتيم

 . است بوده مطرح اسالم صدر از باشد، شده ابراز تازه
 است، نداشته اعتقاد مذهب و بخدا و ميزيسته دوم قرن در كه است مردي العوجا ابي ابن
 ميداشت، ابراز جا همه را خود الحادي ئدعقا و ميكرد استفاده عصر آن آزادي از مرد اين

 و معاد و توحيد به راجع عصر علماء با و آمد مي النبي مسجد يا مسجدالحرام در گاهي حتي
 بال ما ميگفت. بود همين اسالم به او اعتراضات از  يكي. ميپرداخت بحث به اسالم اصول
 از كه بيچاره زن چرا نييع سهمين؟ الرجل ويأخذ سهما تأخذ الضعيفه  المسكينه المرئه
 عدالت خالف اين ببرد؟ سهم دو است تواناتر كه مرد و ببرد سهم يك بايد است ناتوانتر مرد

 برداشته زن عهده از را سربازي اسالم كه اينست  براي اين :فرمود صادق امام. است انصاف و
 كه اشتباهي اياتجن بعضي در و است شمرده الزم مرد بر او  بنفع را نفقه و مهر بعالوه و

 از است، معاف ديگران با شركت و ديه پرداخت از زن بپردازند ديه بايد  جاني خويشاوندان
 را زن ارثي  خاص وضع صريحا صادق امام. است شده كمتر مرد از ارث در زن سهم اينرو

 . شمرد ديه و سربازي از معافيت و نفقه و مهر معلول
 . اند گفته  پاسخ نحو بهمين آنها همه و است شده دين ائمه ساير از پرسشها اين نظير
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 بخش دهم 
  طالق حق

 
 . بيستم قرن بيماري يا طالق، افزون روز افزايش
 را طالق جلو قانون زور با خواهد مي طرفي از و افزايد مي طالق اجتماعي عوامل بر طرفي از امروز دنياي
 . بگيرد
 . طالق درباره فرضيه پنج
  باشد؟ بسته كلي به طالق راه كه اينست ازدواج تقدس الزمه آيا

 . شود نمي حل تنها قانون با اجتماعي مشكالت
 . است چيزها مبغوضترين اسالم نظر از طالق

  است؟ بوده " مطالق " حسن امام كه است راست آيا
 . نيست ساخته كاري قانوني اجبار از است عاطفه اساسي، ركن كه آنجا

 جان نيمه آنرا زن، محبت  شعله خاموشي و دهد مي پايان خانوادگي حيات به مرد محبت شعله خاموشي
 . سازد مي

 . نيست موافق زور با مرد به زن چسباندن با اسالم
 . است داده " مساوي " سهم مرد و زن به انحراف و فساد بر افزودن در غرب دنياي
 . ها شكوفه و گلها منزله به فرزندان چشمه، زن، و است كوهسار مرد،
 . باشد تواند نمي " مسلح صلح " نوع از مرد و زن ميان سازش و صلح

 . است كرده ايجاد طالق براي اسالم كه موانعي
 . قرآن نظر از خانوادگي دادگاه
 . است داده قرار " رهائي " را  طالق ماهيت داده، قرار" تصاحب " را ازدواج ماهيت كه قانوني همان
 . است فسخ حق از غير طالق، حق

 تواند مي نيز زن قراردادي، حق يك صورت به اما است، مرد مخصوص طبيعي، حق يك صورت به طالق
 . باشد مند بهره آن از

 . قضائي طالق
 . گيرد مي صورت  جراحي عمل و جراح كمك به طبيعي غير زايمان يك مانند طالق، كه آنجا

 . ندارد ناميد سرطان آنرا بتوان كه قانوني اسالم،
 . آورد مي وجود به مالكيت حق كه بستهائي بن زمينه در اسالمي حلهاي راه از اي ونهنم

 . " نيكي به كردن رها يا و شايستگي به نگهداري يا " :اسالمي اصل
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 ) ١( حق طالق
 

 مورد آنرا از ناشي سوء عوارض و خانوادگي كانون انحالل خطر ما عصر مانند عصري هيچ
 سوء آثار و خطر اين دچار بشر عمال عصر اين مانند عصري هيچ در و است، نداده قرار توجه
 . است نبوده آن از ناشي

 ميكنند سعي دارند اختيار در كه وسائلي با كدام هر روانشناسان حقوقدانان، قانونگزاران،
 صفر سركنگبين قضا از " اما. سازندناپذيرتر خلل و پايدارتر و وارتراست را ازدواجها بنيان

 هم از خطر و ميشود افزوده طالقها عدد بر بسال  سال كه دهد مي نشان آمارها. " ودافز
 بيماري يك وقت هر معموال. است افكنده سايه خانوادگي هاي كانون از بسياري بر پاشيدن

 ميرود بكار آن از جلوگيري و مبارزه براي  معنوي و مادي مساعي و ميگيرد قرار توجه مورد
 عكس بر طالق بيماري اما ميگردد، كن ريشه احيانا و ميشود كاسته نآ تلفات ميزان از

 . است
 

 افزايش طالق در زندگي جديد 
 راه و  آن افزايش و پيدايش علل و آن سوء عوارض و طالق درباره كمتر گذشته در

 كمتر و ميگرفت  صورت طالق كمتر حال عين در ميكردند، فكر آن وقوع از جلوگيري
  امروز كه اينست در امروز و ديروز تفاوت مسلما. ميخورد بهم ها آشيانه
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 و جدائي موجبات كه است  كرده پيدا شكلي اجتماعي زندگي. است يافته فزوني طالق علل
 مساعي جهت همين از و است شده بيشتر خانوادگي پيوندهاي گسستن هم از و تفرقه

 در خطرناكتري آينده أسفانهمت و است نرسيده  بجائي كنون تا خيرخواهان و دانشمندان
 . است پيش

 امريكا در طالق " عنوان تحت نيوزويك مجله از جالبي مقاله روز زن مجله 105 شماره در
  .." است گرفتن كسي تا آساني  به امريكا در گرفتن طالق " :مينويسد مجله اين. شد درج "
  :مينويسد هم و
 

 معروفتر طالق درباره ديگر المثلهاي  ربض همه از المثل ضرب دو امريكا مردم ميان در
. " است بهتر طالق از شوهر و زن ميان هم سازشها  دشوارترين حتي " اينكه يكي. است
 گفته پيش قرن چهار حدود در " سروانتس " بنام است شخصي از كه دوم المثل ضرب اين

  بيستم قرن مدو نيمه در ،" كاهن سامي " بنام است شخصي از كه دوم المثل  ضرب است،
 آن و او ضد بر است شعاري و است اول المثل ضرب مقابل نقطه درست و است شده گفته

 . " است دلپذيرتر دوم عشق " :اينست
 زيرا است، كرده آمريكا در را خود كار دوم المثل ضرب كه آيد برمي نامبرده مقاله متن از

  :مينويسد
 
 " پيوند ديرينه " شوهران و زن و آنها مادران كهبل ،" پيوندها تازه " تنها نه طالق سراب "
 متوسط بطور امريكا در طالق سطح باينطرف دوم جنگ از كه بطوري ميكشد، بخود هم را
 يا دهسال خورده بهم ازدواجهاي درصد 40 و است نرفته تر پائين طالق 400000 سالي از

 ميليون دو متوسط سن ،است داشته دوام سال 20 از بيش ازدواجها آن درصد 13 و بيشتر
 از كمتر كودكان جدائي، بهنگام مطلقه زنان درصد 62 است،  سال 45 امريكائي مطلقه زن
  تشكيل را خاصي نسل واقع در مزبور زنان اند، داشته  سال 18
 . " دهند مي

 : مينويسد سپس
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 يكند،م حس " آزاد از آزادتر " را خويشتن امريكائي زن طالق، از پس كه وجودي با " 
 را ناشادي اين و نيستند شادكام سال،  ميان چه و جوان چه امريكائي هاي مطلقه ولي

 و بالكل آنها بردن پناه از يا روانشناس، و روانكاو به زنان  مراجعات روزافزون ميزان از ميتوان
 و ميشود  الكلي يكي مطلقه زن 4 هر از. دريافت آنان ميان در خودكشي سطح افزايش از يا
 همينكه امريكائي زن  اينكه خالصه. است شوهردار زنان برابر سه آنها ميان خودكشي يزانم
 كه آنچنان طالق از بعد  زندگي كه ميفهمد آيد مي بيرون پيروزي با طالق دادگاه از

 رابطه ترين محكم طبيعي، قوانين از بعد را ازدواج كه دنيائي ..نيست بهشت ميپنداشته
 گسسته را پيوند اين كه زني درباره خوبي عقيده  كه است دشوار ربسيا دانسته، انساني
 غبطه او بر حتي و كند پرستش بدارد، گرامي را زني چنين  جامعه است ممكن. دهد نشان
 خوشبختي ايجاد و شود وارد ديگران خصوصي زندگي در كه كسي بچشم هرگز ولي خورد،
 . " نگرد نمي بدو كند
 عدم و ناسازگاري فراوان، هاي طالق علت آيا كه ميكند طرح را پرسش اين ضمنا مقاله اين

  :ميگويد است؟ ديگر چيز يا است شوهر و زن ميان اخالقي توافق
 
 ديرينه " زوجهاي جدائي پس بدانيم " نوپيوند جوانان " جدائي عامل را ناسازگاري گر ا "

 ميدهد  مطلقه زن به امريكا ينقوان كه بامتيازي توجه با كرد؟ توجيه بايد چگونه را " پيوند
   ناسازگاري ساله بيست يا ده ازدواجهاي در طالق علت :اينستكه جواب
 و بيشتر  لذات درك براي هوس و ديرين ناسازگاريهاي تحمل به ميلي بي بلكه نيست،

 اعتالي و جنسي  انقالب دوران در ضدحاملگي هاي قرص عصر در. است ديگر هاي كامجوئي
 بر مقدم لذت، و خوشي  كه گرفته قوت زنان از بسياري ميان در عقيده ناي زن، مقام

 هم با سالها كه بينيد مي را شوهري و زن. است خانوادگي كانون نگهداري و استواري
 براي زن ناگهان ولي اند، داشته شركت هم شادي و غم در و ميشوند دار بچه ميكنند، زندگي
 آمده پديد شوهرش معنوي و مادي وضع در ييريتغ هيچ  آنكه بدون ميكند تالش طالق
 ولي كند تحمل را زندگي كننده كسل يكنواختي بود حاضر ديروز تا  كه اينست علت. باشد
 زن از كامجوتر امروز امريكائي زن ..ندارد تمايلي يكنواختي  بتحمل اكنون
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 . " تاس خويش بزرگ مادر از تحملتر كم آن، نارسائي برابر در و  بوده ديروزي
 

 طالق در ايران 
 رسوم و آداب كه جا هر در. است قرن عمومي بيماري نيست، بامريكا منحصر طالق افزايش
 ايران اگر مثال. است يافته  افزايش هم طالق آمار است، كرده نفوذ بيشتر غربي جديد

 و آداب كه تهران در و است، واليات از  بيش شهرها در طالق بگيريم، نظر در را خودمان
 . است ديگر شهرهاي از بيش دارد بيشتري رواج غربي عادات

 كرده ذكر ايران  طالقهاي و ازدواجها از مختصري آمار 11512 شماره اطالعات روزنامه در
  :بود نوشته بود،

 27 يعني است، تهران به مربوط كشور سراسر  شده ثبت طالقهاي چهارم يك از بيش "
 به تهران جمعيت نسبت اينكه با ميدهد، تشكيل  تهران را شده ثبت طالقهاي درصد

 از بيش تهران شهر در طالق درصد كلي بطور. باشد مي درصد 10 كشور سراسر جمعيت
 . " است كشور ازدواج كل درصد 15 تهران ازدواج وقايع. است ازدواج درصد

 

 محيط طالقزاي آمريكا 
 شد نقل نيوزويك  مجله از و آمد بميان امريكا در طالق افزايش از سخن كه حاال بگذاريد

 ميدارد، مقدم خانوادگي كانون  نگهداري و استواري بر را لذت و كامجوئي امريكائي زن كه
 سرشت به مربوط مسلما است؟ شده چنين  امريكائي زن چرا ببينيم و برويم جلوتر گامي
 زن به را هروحي اين كه امريكاست محيط اين دارد،  اجتماعي علت نيست، امريكائي زن

 كه بيندازند مسيري در را ايراني بانوان دارند سعي ما پرستان غرب است، داده امريكائي
 خانوادگي  كانون و ايراني زن مسلما بپوشد عمل جامه آرزو اين اگر. اند رفته امريكائي  زنان

 . داشت خواهد امريكائي  خانواده و امريكائي زن سرنوشت نظير سرنوشتي نيز ايراني
  :بود نوشته چنين) 4 / 5 / 44( 66 شماره در بامشاد نامه فتهه
 

  ديگر ها آمريكائي " كه شده بلند هم فرانسويان صداي كه كشيده بكجا كار ببينيد
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 از بيش در كه ستا اين سوار فرانس روزنامه مقاله برجسته عنوان. " اند آورده در را شورش
  در. كنند مي كار باز سينه با زن يشخدمتهايپ كاليفرنيا ايالت كاباره و رستوران 200
 در پوشاند، نمي را زنان هاي سينه كه مايوئي ،" مونوكيني " كه شده نوشته مقاله اين

 دهها نيويورك شهر در. است  شده شناخته كار لباس بعنوان آنجلس ولوس سانفرانسيسكو
 برهنه تصاوير و ستا جنسي مسائل زمينه در فقط كه ميدهند نشان را فيلمهائي سينما

 كه مرداني " :است قرار اين از آنها از بعضي اسامي. ميخورد بچشم آنها در باالي بر انزن
 هيچ كه اي تنكه " ،" اخالقند مخالف كه دختراني " " كنند مي عوض  هم با را خود زنان
   لخت زن عكس كه است كتابي كمتر ها كتابخانه ويترين در. " پوشاند نمي را چيز

 آنها ميان در و نيست مستثني قاعده اين از هم كالسيك كتابهاي حتي نباشد، آن پشت رد
 وضع ". " امريكائي شوهران  جنسي وضع " :ميشود ديده وفور بحد قبيل اين از كتابهائي
 جديد هاي شيوه " .." سال بيست از كمتر  جوانهاي جنسي وضع " .." غرب مردان جنسي

 با آنگاه سوار فرانس روزنامه نويسنده ". " اطالعات ترين ازهت  اساس بر جنسي امور در
  " ميرود؟ بكجا دارد امريكا كه ميپرسد  خودش از نگراني و تعجب

 
 : مينويسد آنگاه مشاد با
 مملكتم مردم از عده آن براي دلم فقط من ..برود خواهد مي كه كجا هر اينكه راستش " 

 از سر راه اين در و اند كرده پيدا مناسبي سرمشق نجها  پهنه در ميكنند خيال كه ميسوزد
 . " شناسند نمي پا
 

 و بشوهر وفاداري بر را كامجوئي و است شده بهوا سر امريكائي زن اگر ميشود معلوم پس
 بريشه تيشه چنين كه است  اجتماعي محيط اين نيست، مقصر زياد ميدهد ترجيح خانواده
 . است زده خانوادگي مقدس كانون
 را خانوادگي  كانون انحالل و طالق اجتماعي عوامل بروز روز ما قرن پيشقراوالن اعجب

 طالق چرا كه ميكشند فرياد  آنگاه و ميدهند مسابقه اينراه در يكديگر با و ميدهند افزايش
 ميخواهند ديگر طرف از و دهند مي افزايش را طالق عوامل طرفي از اينها است؟ زياد اينقدر

 حكم اين " بگيرند، آنرا جلو قانون بند و قيد با
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 . " مريز دارو كج كه بود چنين 
 

 ها  فرضيه
 خوب طالق آيا  ببينيم نظري جنبه از اول دهيم، قرار بحث مورد ريشه از را مطلب اكنون
 كانونهاي كه است خوب آيا باشد؟ باز كلي بطور طالق راه است خوب آيا بد؟ يا است

 افزايش بر كه جرياني هر پس است خوب  اين اگر پاشند؟ب هم از هم سر پشت خانوادگي
 شكل اجبارا ازدواج پيوند و باشد بسته بكلي طالق راه بايد يا و. ندارد عيب بيفزايد طالقها
 گرفته ميشود ازدواج مقدس وندپي سستي موجب كه جرياني هر جلو و باشد  داشته ابديت
 بلكه ببندد، مرد و زن بر كلي بطور را طالق هرا نبايد قانون. است كار در سومي راه يا. شود
 كه حال عين در ميشود، داده تشخيص  الزم و ضروري احيانا طالق بگذارد، باز را راه بايد

 جدائي و تفرقه موجبات كه برد بكار كافي مساعي بايد  اجتماع بندد، نمي بكلي را راه قانون
 و زنان جدائي و تفرقه سبب كه عللي اب بايد اجتماع نيايد، بوجود  شوهران و زنان ميان

  را طالق موجبات اجتماع اگر و. كند مبارزه ميگردد كودكان شدن آشيانه بي و  شوهران
 . بدهد صورت كاري نميتواند قانون بست و منع كند فراهم

 بايد آيا بگذارد؟ باز شكلي چه به است بهتر آيا بگذارد، باز را طالق راه قانون بشود بنا اگر
 آيا دوم شق بر بنا و باشد؟ باز دو هر براي بايد يا باشد باز زن براي يا مرد براي تنها راه ناي

 را مرد و زن خروجي راه باشد؟ شكل بيك مرد و زن براي ميگذارد باز كه  راهي است بهتر
 در يك مرد و زن از يك هر براي اينستكه بهتر يا دهد؟ قرار نحو بيك ازدواج حصار از

  دهد؟ قرار گانهجدا خروجي
  :داشت اظهار ميتوان طالق مورد در فرضيه پنج مجموعا

 . طالق از  جلوگيري اخالقي و قانوني بندهاي و قيد همه برداشتن و طالق اهميتي بي - 1
 براي را خانواده ارزش و تقدس جنبه ميكنند، فكر كامجوئي نظر از تنها ازدواج به كسانيكه
 و تجديد زودتر چه هر زناشوئي پيوندهاي ميكنند فكر طرفي زا و نميگيرند نظر در اجتماع
 كه آنكس. ميكنند تأييد را فرضيه اين ميريزد، مرد و زن كام به بيشتري لذت شود تبديل
 فرضيه اين در. است فرضيه همين طرفدار " است دلپذيرتر هميشه  دوم عشق " ميگويد

  شده فراموش خانوادگي كانون اجتماعي  ارزش هم
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 يكي و زناشوئي پيوند ادامه اثر در تنها كه سعادتي و صميميت و صفا و مسرت هم و ستا
  و ترين ناپخته فرضيه اين. است شده گرفته ناديده ميشود پيدا روح دو دانستن يكي و شدن

 . است زمينه اين در ها فرضيه ترين ناشيانه
 اين هميشه براي بايد و روحهاست و دلها وحدت است، مقدس پيمان يك ازدواج اينكه - 2

 و زن شود، حذف بايد  بشري اجتماع قاموس از طالق و بماند محفوظ و ثابت پيمان
 جدا يكديگر از را آنها چيزي مرگ جز  كه بدانند بايد ميكنند، ازدواج يكديگر با كه شوهري
 . نميكند

 حاضر يقيمت  بهيچ و آنست طرفدار قرنهاست كاتوليك كليساي كه همانست فرضيه اين
 . بردارد دست آن از نيست

 كاتوليك اسپانياي در و ايتاليا در جز امروز كاهشند، به رو جهان در فرضيه اين طرفداران
 اين از ايتاليائي مرد و زن فرياد كه  ميخوانيم ها روزنامه در مكرر. نميشود عمل قانون باين
 اين از بيش و شود ناختهش رسميت به طالق قانون  كه ميشود كوششها و است بلند قانون

 . ندهند ادامه خود بار ماللت  بوضع ناموفق ازدواجهاي
 " عنوان تحت  اكسپرس ديلي روزنامه از اي مقاله عصر هاي روزنامه از يكي در پيش چندي
 :بود نوشته مقاله آن در. خواندم  من و بود شده ترجمه " زن بندگي يعني ايتاليا در ازدواج

 بصورت مردم از بسياري افراد عمال ايتاليا در طالق وجود عدم هبواسط حاضر حال در
 پنج از بيش حاضر حال در " مقاله آن نوشته طبق. ميكنند برقرار جنسي روابط نامشروع
  روابط و محض گناه جز نيست چيزي آنها زندگي كه معتقدند ايتاليائي نفر ميليون
 . " نامشروع

 براي بزرگي مشكل  طالق ممنوعيت كه بود كرده نقل وفيگار روزنامه از روزنامه، همان در
 يك اند، كرده ترك خاطر همين به را ايتاليا تابعيت بسياري است، آورده بوجود ايتاليا مردم

 بر طالق مقررات اجراي آيا كه است خواسته نظر كشور  آن زنان از اخيرا ايتاليائي مؤسسه
 . " اند داده منفي پاسخ پرسش باين انزن از درصد 97 نه؟ يا  است مذهبي اصول خالف
 آن بيشتر چه هر استحكام لزوم و ازدواج تقدس به و ميكند پافشاري خود نظر در كليسا

 . ميكند استدالل
 عمال كه بشرطي اما. است قبول مورد آن بودن ناپذير خلل و استحكام لزوم و ازدواج تقدس

 پيش  وارديم. باشد مانده باقي محفوظ زوجين ميان پيوند اين
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 بزور نميتوان موارد اينگونه در نيست، پذير امكان شوهر و زن ميان سازش كه آيد مي 
 قطعي كليسا نظريه شكست گذاشت،  زناشوئي پيوند را آن نام و چسباند هم به را آنها قانون
 از بيش ما ندارد لزومي لهذا كند، نظر تجديد خود عقيده در اجبارا كليسا نيست بعيد است،
 . كنيم بحث آن از انتقاد و كليسا نظر درباره اين

 قابل نحو  بهيچ زن طرف از و است انحالل و فسخ قابل مرد طرف از ازدواج اينكه - 3
 نميكنم گمان امروز  ولي است، داشته وجود نظري چنين قديم دنياي در. نيست انحالل

 . ندارد انتقاد و ببحث  احتياجي نيز نظر اين حال بهر و باشد داشته طرفداراني
 مخصوص شرايط در طالق راه اما است، محترم خانوادگي كانون و مقدس ازدواج اينكه - 4

 بيك بايد بست بن اين از  زوجه و زوج خروجي راه و باشد باز بايد زوجين از يك هر براي
 . باشد يكجور و شكل

 تعبير حقوق  تساوي به آن از بغلط كه خانوادگي حقوق در مرد و زن حقوق تشابه مدعيان
 زن براي كه حدودي و قيود و شرايط همان گروه اين نظر از اند، فرضيه اين طرفدار ميكنند
 بن اين از مرد خروج براي كه راهها  همان و باشد داشته وجود مرد براي بايد دارد وجود
 و تبعيض و ظلم باشد اين از غير اگر و باشد باز زن براي بايد عينا ميشود باز بست

 . نارواست
 است، مبغوضي و منفور امر طالق و محترم خانوادگي كانون و مقدس ازدواج اينكه - 5

 طالق راه نبايد قانون حال عين در. ببرد بين از را طالق وقوع علل كه است موظف اجتماع
  دباش باز بايد مرد براي هم ازدواج بند و قيد از خروج راه. ببندد ناموفق  ازدواجهاي براي را
 كه راهي با شود مي تعيين بست بن اين از مرد خروج براي كه راهي اما زن، براي هم و

 نامشابهي حقوق مرد و زن كه مواردي جمله از و تاست دو ميشود تعيين زن خروج براي
 . است طالق دارند
 بطور نه( ناقص بطور اسالمي كشورهاي و كرده ابداع اسالم كه است همان نظريه اين

 . كنند مي پيروي آن زا) كامل
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 ) ٢( طالق
 

 طالق آنانكه دارند،  شكايت و مينالند همه است، جهاني بزرگ مشكله يك ما عصر در طالق
 ازدواجهاي از خالص راه بودن بسته و طالق نبودن از است ممنوع كلي بطور شان قوانين در

 و زن بروي را طالق اهر عكس، بر آنانكه. مينالند آيد مي پيش قهرا كه نامناسب و ناموفق
   همه با ها خانواده بنيان استواري نا و طالقها زيادي از فريادشان اند كرده باز متساويا مرد

 مرد به تنها را  طالق حق آنانكه و است، رسيده آسمان به دارد كه نامطلوبي آثار و عوارض
  :دارند شكايت ناحيه دو از اند داده

 ناگهان زناشوئي پيوند سالها از پس كه مردان از بعضي ردانهناجوانم طالقهاي ناحيه از - 1
 خود سالمت و نيرو و جواني و عمر كه را پيشين زن و ميشود پيدا دلشان در نو زن هوس

 با بگيرند او از را او گرم آشيانه روزي كه  كرده نمي باور هرگز و كرده صرف آنها خانه در را
 . ميرانند خود آشيانه از يخال دست را او طالق محضر به رفتن يك

 زندگي و سازش اميد زنيكه طالق از مردان، بعضي ناجوانمردانه امتناعهاي ناحيه از - 2
 . ندارد وجود آنها ميان مشترك

   كه ميكشد بجائي خاصي علل به زناشوئي اختالفات كه ميافتد اتفاق بسيار
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 ميان شديد تنفر ميماند، نتيجه بي اصالح براي اقدامات تمام ميرود، ميان از آنها رفع اميد
 بسر هم از جدا و ميكنند  ترك را يكديگر عمال دو آن و ميشود حكمفرما شوهر و زن

 عمال كه پيوند اين اينستكه بفرد منحصر راه ميفهمد عاقلي هر وضعي همچو در. ميبرند
 اما. كند اختيار خود براي ديگري همسر اينها از  كدام هر و شود بريده نيز قانونا شده بريده
 زندگي از برخورداري از عمر همه در را او و بدهند زجر را طرف  اينكه براي مردان از بعضي

   به و (بالتكليفي حال در را بدبخت زن و ميكنند خودداري طالق از كنند محروم  زناشوئي
 . ميدارند نگه) كالمعلقه :قرآن تعبير
 قوانين اتكاء به و  اسالم بنام ندارند نامي جز مسلماني و اسالم از قطعا كه افراد اينگونه چون

 اسالمي تعليمات روح و عمق با كه بعضي براي شبهه اين ميكنند، را كارها اين اسالمي
  ؟!باشد نحو بهمين طالق كار  است خواسته اسالم آيا كه شده پيدا نيستند آشنا
   كه داده اجازه نمردا به اسالم واقعا آيا :ميگويند اعتراض لحن با اينها
 ميخواهد  دلشان كه زجري نوع هر ندادن طالق بوسيله گاهي و دادن طالق بوسيله گاهي

 و كرده استفاده خود  قانوني و مشروع حق از كه باشد راحت هم خيالشان و بدهند زن به
 ؟ميكنند
 شما مگر چيست؟ ظلم پس نيست؟ ظلم كار اين اگر نيست؟ ظلم كار اين مگر :ميگويند
 عدل اساس بر اسالمي قوانين و است مخالف  صورت بهر و شكل بهر ظلم با اسالم نميگوئيد

 عدالت و حق اساس بر نيز اسالمي قوانين و است ظلم كار  اين اگر است؟ شده تنظيم حق و
   تدبيري چه ظلمها اينگونه از جلوگيري براي اسالم ببينيم بگوئيد پس  است شده تنظيم

  است؟ انديشيده
 جريانها اين  براي اسالم گفت خواهيم بعدا و نيست بحثي كارها اينگونه بودن ظلم رد

 از و نميتوان كه هست ديگر  مطلب يك اما است، نگذاشته خود بحال و انديشيده تدابيري
 كه چيزي آن آيا چيست؟ ستمها و ظلم  اين از جلوگيري راه اينستكه آن و بود غافل آن

 قانون دادن تغيير با تنها و است طالق قانون تنها بگيرد صورت ظلمها اينگونه شده سبب
 تغيير و كرد جو و جست بايد ديگر جاي در را ظلمها اين ريشه يا گرفت؟ آنرا جلو ميتوان
  بگيرد؟ را آنها جلو نميتواند نيز قانون
 اينست  هست اجتماعي مشكالت حل در ديگر نظريات برخي و اسالم نظر ميان كه فرقي
   توان مي قانون تغيير و وضع با را مشكالت همه ميكنند تصور عضيب كه
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 افراد قراردادي و خشك روابط دائره در فقط قانون كه دارد توجه نكته باين اسالم. كرد حل
 قانون از تنها است ميان در قلبي و عاطفي روابط پاي كه آنجا اما. باشد مؤثر ميتواند بشر
 . كرد استفاده بايد نيز ديگر تدبير از و ديگر املعو و علل از نيست، ساخته كار
 از باشد مؤثر  ميتوانسته قانون كه حدودي در مسائل اين در اسالم كه كرد خواهيم ثابت ما

 . است نكرده كوتاهي اينجهت از و است كرده استفاده قانون
 

 طالقهاي ناجوانمردانه 
  :ميكنيم  بحث وانمردانهناج طالقهاي يعني ما، امروز اول مشكله درباره نخست
 نگيرد،  صورت طالق امكان حدود تا ميخواهد اسالم است، مخالف سخت طالق با اسالم
 تجويز است جدائي  به منحصر چاره كه مواردي در جوئي چاره يك بعنوان را طالق اسالم
 مطالق " اصطالح به و ميدهند  طالق و ميگيرند زن مرتب كه را مرداني اسالم. است كرده

 .ميداند خدا دشمن ميباشند "
 :مينويسد كافي در 
 . دادم طالق را او - گفت كردي؟ چه زنت با :پرسيد او از و رسيد بمردي خدا رسول "

  ديدي؟ او از بدي كار آيا - فرمود
 . نديدم او از هم بدي كار نه، - گفت
  گرفتي؟ ديگر  زن - پرسيد او از پيغمبر. كرد ازدواج ديگر بار مرد آن و گذشت قضيه
 . بلي - گفت
  :پرسيد رسيد او به باز كه چندي از پس

  كردي؟ چه زن اين با -
 . دادم طالقش - گفت
  ديدي؟ او از بدي كار - فرمود
 . نديدم او از هم بدي كار نه - گفت
 زن باز پرسيد او از اكرم پيغمبر. كرد ازدواج سوم نوبت مرد آن و گذشت نيز قضيه اين

  گرفتي؟
 . اهللا رسول يا بلي - گفت
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  :پرسيد و رسيد باو اكرم پيغمبر و گذشت مدتي
  كردي؟ چه زن اين با -
 . دادم طالق هم را اين -
  ديدي؟ او از بدي -
 . نديدم او از بدي نه -

 مرتب خواهد مي  دلش كه را مردي ميكند لعنت و ميدارد دشمن خداوند :فرمود اكرم رسول
 . كند عوض شوهر مرتب ميخواهد دلش كه را زني و كند عوض زن
 دهد، طالق را ايوب  ام خود زن گرفته تصميم انصاري ابوايوب كه دادند خبر اكرم پيغمبر به

 صحيحي دليل يك اساس بر ايوب ابو طالق ميدانست و ميشناخت را ايوب ام كه پيغمبر
 . است گبزر گناه ايوب ام طالق يعني "" لحوب ايوب ام طالق ان «": فرمود نيست
 گمان كه كرد  توصيه و سفارش زن درباره بمن قدر آن جبرئيل فرمود اكرم پيغمبر ايضا
 . نيست سزاوار باشد شده قطعي فحشاء مرتكب كه وقتي در جز زن طالق كردم
 كه اي خانه از محبوبتر خدا نزد در چيزي " :فرمود كه كرده نقل اكرم پيغمبر از صادق امام
 كه اي خانه از مبغوضتر خدا نزد در  چيزي و ندارد وجود گيرد صورت ازدواجي پيوند آن در
 نام قرآن در اينكه فرمود آنگاه صادق امام " ندارد وجود بگسلد طالق با پيوندي خانه آن در

  كه است آن از شده، واقع قرآن توجه و عنايت مورد طالق كار جزئيات و آمده مكرر طالق
  .ميدارد دشمن را جدائي خداوند
 ولي كنيد ازدواج " فرمود كه است كرده نقل خدا رسول از االخالق مكارم در طبرسي
 . " آيد مي در بلرزه طالق از الهي عرش زيرا ندهيد، طالق
. نيست  الهي پيشگاه منفور و مبغوض طالق مانند حاللي چيز هيچ فرمود صادق امام

 . ميدارد دشمن را دهنده طالق بسيار مردمان خداوند
 ابو سنن در. اند كرده  روايت را اينها نظير نيز تسنن اهل. ندارد شيعه روايات به صاصاخت
 يعني " » الطالق من اليه ابغض شيئا  اهللا احل ما « " ميكند نقل اكرم پيغمبر از داود

 . طالق مانند باشد داشته دشمن آنرا حال  عين در كه نكرده حالل را چيزي خداوند
 كه آنجا ميكند نبوي حديث همين به اشاره شبان، و موسي وفمعر داستان در مولوي
  :ميگويد

  الطالق عندي االشياء ابغض   فراق اندر منه پا تواني تا
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 پرهيز طالق از امكان حدود تا كه اينست ميشود مشاهده دين پيشوايان سيرت در آنچه
 صورت وقت هر و است  گرفته صورت بندرت بسيار آنها طرف از طالق لهذا و اند داشته
 خيلي زن آن و ميكند اختيار زني باقر  امام مثال. است داشته منطقي و معقول دليل گرفته
. است " ناصبيه " زن اين كه ميشود متوجه امام جرياني در. ميشود واقع ايشان عالقه مورد
. دميپروران دل در را آنحضرت بغض و ميورزد دشمني السالم عليه ابيطالب  بن علي با يعني
 :فرمود دادي؟ طالقش چرا داشتي دوست را او كه تو پرسيدند امام از. داد طالق را او امام

 . باشد كنارم در جهنم آتشهاي از آتشي قطعه نخواستم
 

 شايعه بي اساس 
 آورده بوجود آنرا  عباسي خلفاء جنايتكار دست كه اساس بي شايعه بيك است الزم اينجا در
 يافته شهرت مردم عموم ميان در :بكنم مختصر اشاره يافته، تشهر مردم عموم ميان در و
 از السالم عليه اميرالمؤمنين برومند فرزند مجتبي  امام كه شده نوشته كتابها از بسياري در و

 از تقريبا شايعه اين ريشه چون و. است ميداده طالق و ميگرفته  زن زياد كه بوده كساني
  نيز حضرت آن دوستان و است شده پخش جا بهمه تاس بوده امام وفات از بعد قرن يك

 و مبغوض كار يك اسالم نظر از كار اين باينكه توجه بدون و مطلب اصل در تحقيق بدون
 كارهايش از يكي  كه مردي شايسته نه است غافل و عياش مردم شايسته و است منفوري

 فقرا با را خود دارائي و ثروت تمام بار بيست از متجاوز ميرفت، حج به پياده كه بود اين
 رسد چه تا بخشيد، بيچارگان و فقرا به را ديگر نيم و برداشت خود را نيمي و كرد تقسيم
 . آنحضرت طهارت و امامت اقدس بمقام

 فرزند يعني الحسن  بني عباسيان، عباسيان، به امويان از خالفت گردش در ميدانيم چنانكه
 امام زادگان فرزند يعني الحسين بني اما. داشتند يهمكار العباس بني با حسن امام زادگان
 خودداري العباس بني با همكاري از بود صادق  امام آنوقت در آنها رأس در كه حسين
 نشان الحسن بني به نسبت خاضع و تسليم را خود ابتدا در  اينكه با العباس بني. كردند

  اكثر و كردند خيانت آنها به كار ايانپ در خواندند، مي تر شايسته خود از را آنها و دادند مي
 . بردند ميان از حبس و قتل با را آنها
  از. الحسن بني عليه بتبليغ كردند شروع خود سياست پيشبرد براي العباس بني
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 عموي و الحسن بني اعالي جد كه ابوطالب گفتند كه بود اين آنها نارواي تبليغات جمله
 است پيغمبر ديگر عموي كه عباس اما و رفت دنيا زا كافر و نبود مسلمان است پيغمبر
 مسلمان عموي اوالد كه ما پس. رفت دنيا از مسلمان و شد  مسلمان ماست اعالي وجد

   اينراه در. تريم شايسته خالفت براي پيغمبرند كافر عموي اوالد كه الحسن  بني از پيغمبريم
 تحت  تسنن اهل از گروهي سته كه هم هنوز. كردند جعل ها قصه و كردند خرج پولها
 در تحقيقاتي اخيرا چند هر. ميدهند ابوطالب كفر به فتوا اقدامات، و تبليغات همان تأثير
 . ميشود روشنتر نظر ازين تاريخ افق و آمده بعمل زمينه اين در تسنن اهل محققان ميان

 بني نياي ندگفت  كه بود اين كردند عنوان الحسن بني عليه العباس بني كه دومي موضوع
 و بود سرگرم زنان به و بود عياشي مرد چون اما و. رسيد بخالفت علي پدرش از بعد الحسن
 بود سختش سر رقيب كه معاويه از برنيامد، عهده از بود دادن طالق زن و گرفتن زن كارش
 . كرد واگذار بمعاويه را خالفت و شد دادن طالق و گرفتن زن و  عياشي سرگرم و گرفت پول
 را ايندروغ  ريشه و كرده تحقيقاتي زمينه اين در اخير عصر ارزش با محققان وشبختانهخ

 منصور انتصابي قاضي است  شده شنيده او از سخن اين كه كسي اول ظاهرا. اند كرده پيدا
 اگر :مورخان از يكي بقول. بپراكند را شايعه  اين بوده مأمور منصور امر به كه بوده دوانيقي

 امام فرزندان عدد چرا !هستند؟ كجا فرزندانش پس است  گرفته زن ينهمها حسن امام
   كه هم جنين سقط با جلوگيري رسم طرفي از و نبوده عقيم كه امام. است  بوده كم اينقدر
 . است نبوده معمول

 پيغمبر از  طرفي از كه ميكنم تعجب مذهب شيعي حديث ناقالن از بعضي دلي ساده از من
 يا ميدارد دشمن خداوند كه ميكنند روايت زيادي بسيار احاديث و اخبار طهارا ائمه و اكرم
 طالقي بسيار مرد حسن امام :مينويسند  سرش پشت را، طالق بسيار مردمان ميكند، لعنت
 طالق بگويند يا. كنند انتخاب بايد را راه سه از يكي  كه اند نكرده فكر اشخاص اين. بوده
 بسيار مرد حسن امام بگويند يا نميدارد، دشمن را طالق سيارب مرد خداوند و ندارد عيب
 اما ، است نبوده اسالم دستورهاي بند پا حسن امام باهللا العياذ بگويند يا است،  نبوده طالق
 طرف از و ميدانند معتبر و صحيح را طالق مبغوضيت احاديث يكطرف از محترم آقايان اين

 بسيار نسبت ديگر طرف از و ميكنند تواضع و خضوع حسن امام قدس بمقام نسبت ديگر
 را طالقي
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 . ميگذرند آن از كنند انتقاد  اينكه بدون و ميكنند نقل حسن امام براي 
 كار اين از  السالم عليه علي اميرالمؤمنين اند گفته كه اند كشانيده آنجا به را كار بعضي

 دختران زيرا ندهيد زن  سنح بپسرم كه كرد اعالم بمردم منبر در. بود ناراحت فرزندش
 فرزند همسر مان دختران كه داريم افتخار ما دادند جواب مردم اما. ميدهد طالق را شما
 . ميدهد طالق نخواست دلش اگر و نگهميدارد  خواست دلش او. بشود پيغمبر عزيز
 تمنفوري و مبغوضيت  اينكه براي بطالق را دختران فاميل و دختران موافقت ها بعضي شايد
 راضي طرف كه است منفور  آنوقت طالق كنند خيال بشمارند كافي برود ميان از طالق
 مايه مرد با صباحي چند و گردد نائل  بافتخاري است مايل زنيكه مورد در اما نباشد،

 . ندارد مانعي طالق كند زندگي افتخارش
 از بطالق  ندخترا خود رضايت همچنين و بطالق دختران پدران رضايت نيست، چنين اما

 كانون و پايدار  ازدواج اينستكه ميخواهد اسالم آنچه زيرا نميكاهد، طالق مبغوضيت
 . ندارد جهت اين در  زيادي تأثير بجدائي زوجين تصميم بماند، استوار خانوادگي

 زن رضايت  تحصيل براي و زن بخاطر تنها شناخته منفور و مبغوض را طالق كه اسالم
 . برود ميان از مبغوضيتش زن فاميل و زن ايترض با كه است نبوده
 يك از را تاريخي  تهمت يك اينكه از گذشته كردم، طرح را حسن امام موضوع اينكه علت

 ممكن خبران بي خدا از بعضي  كه اينست كرد، رفع بايد فرصتي هر در تاريخي شخصيت
 . كنند ذكر خود براي سند و دليل عنوان به را حسن امام هم بعد و بكنند را كار اين است

 نظر از  ذاته حد في زوجين جدائي و طالق كه اينست نيست آن در ترديد آنچه بهرحال
 . است منفور و مبغوض اسالم

 

 چرا اسالم طالق را تحريم نكرد؟ 
 كه است مبغوض  اندازه اين تا طالق اگر اينكه آن و آيد مي پيش مهم سؤال يك اينجا در

 چه است؟ نكرده تحريم را  طالق اسالم چرا پس ميدارد، دشمن ار كاره اين مرد خداوند
 مجاز آنرا معيني و خاص موارد در فقط و كند تحريم را طالق اسالم كه داشت مانعي

  طالق براي اسالم  كه نبود بهتر آيا ديگر بعبارت بشمارد؟
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 طالق چون و ميداد؟ طالق اجازه بمرد شرائط آن وجود صورت در تنها و ميداد قرار شرائط
 دهد طالق را خود زن ميخواست مردي وقت هر. ميكرد پيدا قضائي جنبه قهرا بود مشروط
 او دالئل اگر محكمه بدارد، عرضه بمحكمه شرائط تحقق نظر از را خود دليل  اول بود مجبور

 . نه اال و ميداد طالق اجازه او به ميدانست كافي را
 اگر طالق چيست؟ " است طالق خدا نزد در حاللها ترين مبغوض " :جمله اين معني اساسا
 بودن حالل با بودن مبغوض نيست، حالل است مبغوض اگر و نيست مبغوض است حالل

 . است ناسازگار
 است، اجتماع نماينده  غيره و محكمه بنام كه هيئتي آن يعني اجتماع، آيا اينها همه از بعد
 كند مداخله اينقدر است مبغوض و منفور ماسال نظر از ميگوئيد كه طالق امر در دارد حق
 از مرد كه بيندازد بتأخير را طالق آنقدر و كند جلوگيري بطالق تصميم در تسريع از كه

 مورد ازدواج كه شود روشن هيئت، همان يعني اجتماع، بر يا و شود، پشيمان خود تصميم
  ...شود فسخ زناشوئي كه اينست بهتر و نيست پذير سازش نظر
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 ) ٣( قطال
 است مايل اسالم ،است مبغوض و منفور سخت اسالم نظر از طالق كه رسيد اينجا به مطلب
 اندازه اين تا طالق اگر :كرديم طرح را پرسش اين آنگاه. بماند استوار و محكم ازدواج پيمان

 عملي هر اسالم اينستكه نه مگر است؟ نكرده تحريم آنرا اسالم چرا است منفور و مبغوض
 پس است؟ كرده تحريم آنرا ستمگري، و بازي قمار و شرابخواري مانند ميداند، منفور كه را

  و است؟ نداده قرار قانوني مانع آن براي و نكرده تحريم يكباره را طالق چرا
 بودن  مبغوض است حالل اگر. است مبغوض حالل طالق، كه است منطقي چه اين اساسا
 دهنده طالق مرد  طرفي از اسالم است؟ شده اللح چرا است مبغوض اگر و دارد؟ معني چه
 وقتي ديگر طرف از دارد، بيزاري و تنفر او از ميدهد، قرار خود آلود خشم نگاههاي زير را
  چرا؟. دهد نمي قرار او جلو در قانوني  مانع دهد طالق را خود زن ميخواهد مرد كه
 اينست مطلب اصلي راز. تاس نهفته نكته همين در رازها همه. بجاست بسيار پرسش اين
 در يخاص قوانين و قراردادي، نه است طبيعي  علقه يك زناشوئي زندگاني و زوجيت كه

 و بيع قبيل از اجتماعي ديگر پيمانهاي همه با پيمان اين.  است شده وضع او براي طبيعت
   سلسله يك صرفا همه آنها كه دارد را تفاوت اين غيره و وكالت و رهن و صلح و اجاره

  آنها در غريزه و طبيعت هستند، اجتماعي قراردادهاي
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  خالف بر. است نشده وضع آنها براي غريزه و طبيعت نظر از هم قانوني و ندارد دخالت
 خاصي  مكانيسم باصطالح كه طرفين از طبيعي خواهش يك اساس بر كه ازدواج پيمان
 . شود تنظيم بايد دارد

 نبايد است متفاوت پيمانها و عقود ساير با كه دارد خاصي اتمقرر ازدواج پيمان اگر اينرو از
 . شود واقع تعجب مورد

 

 قوانين فطرت در مورد ازدواج و طالق 
 اجتماعي مقررات  تمام. است مساوات آزادي، قانون مدني اجتماع در طبيعي قانون يگانه
 ازدواج پيمان الفخ بر. ديگر چيز  نه شود، تنظيم مساوات و آزادي اصل دو اساس بر بايد
 و است شده وضع آن براي نيز ديگري قوانين  مساوات و آزادي هاي اصل جز طبيعت در كه

 قراردادي قانون هر از قبل ازدواج مانند طالق. نيست قوانين  آن پيروي و رعايت از اي چاره
   اجازدو در يعني كار وسط و كار آغاز در همانطوريكه. است قانون داراي  طبيعت متن در

 و نفقه و مهر و خواستگاري عنوان تحت قسمتهائي ما( بشود طبيعت قانون رعايت بايد
 آن بايد است كار پايان  كه نيز طالق در) گفتيم مرد و زن تفاوتهاي عنوان تحت مخصوصا

  " كارل الكسيس " بقول ندارد،  فائده طبيعت با گذاشتن بسر سر شود رعايت قوانين
 . است مقاومت  قابل غير و بيرحم و سخت ستارگان قوانين مانند ي،زيست و حياتي قوانين
 جفتجوئي قانون طبيعت  كه وقتي. انفصال و جدائي طالق، و است، اتصال و وحدت ازدواج،

 تصاحب براي اقدام نفر يك طرف از كه است كرده وضع باينصورت را مرد و زن اتصال و
 بر را يكطرف احساسات فريبندگي، و بريدل  براي نشيني عقب ديگر نفر طرف از و است
 در اساس بر را ديگر طرف آن احساسات و ديگر طرف  شخص گرفتن اختيار در اساس
  و وحدت و محبت بر را ازدواج پايه طبيعت، كه وقتي است، داده قرار او قلب گرفتن اختيار
 اساس بر را  خانوادگي منظور طبيعت كه وقتي رفاقت، و همكاري بر نه داده قرار همدلي
 جدائي ناخواه خواه است،  داده قرار او بگرد تر خشن جنس گردش و ظريفتر جنس مركزيت

 مقررات تابع نيز را منظومه اين شدن  متالشي و كانون اين پاشيدگي هم از و انفصال و
 . ميدهد قرار خاصي

 : كه كرديم نقل دانشمندان از يكي از 15 مقاله در
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 و دلبري براي نشيني عقب و مردان در تصرف براي حمله از تاس  عبارت جفتجوئي " 
   زن و است مثبت و تهاجمي عملش است شكاري حيوان طبعا مرد چون. زنان در فريبندگي

 ازدواج و پيكار و است جنگ جفتجوئي بربايد، آنرا بايد كه است اي جايزه همچون مرد براي
 . " اقتدار و تصاحب

 
 الزام و اجبار  قابل رفاقت، و همكاري بر نه است يگانگي و محبت بر اساسش كه پيماني
 و كنند همكاري يكديگر با كه ساخت  ملزم را نفر دو توان مي قانوني اجبار و زور با نيست،
 ادامه خود بهمكاري دراز ساليان و بشمارند محترم  عدالت اساس بر را خود همكاري پيمان
 دوست را يكديگر كه كرد وادار را نفر دو قانوني اجبار و زور با نيست ممكن اما. دهند
 از كدام هر كنند، فداكاري يكديگر براي. باشند  داشته صميميت هم به نسبت باشند داشته
 رابطه شكل باين نفر دو ميان بخواهيم اگر. بداند خود سعادت را ديگري سعادت آنها

 . بريم بكار ديگري ياجتماع و عملي تدابير قانوني، اجبار جز بايد بماند محفوظ
 زن كه است  اين كرده وضع اساس آن بر را خود قوانين اسالم كه ازدواج طبيعي مكانيسم

 خود مقام اين از زن عللي  به اگر بنابراين. باشد محترم و محبوب خانوادگي منظومه در
 و پايه شد، عالقه بي باو نسبت مرد و خاموش، باو نسبت مرد محبت شعله و كرد سقوط

 پاشيده هم از طبيعت بحكم طبيعي اجتماع يك  يعني. شده خراب خانوادگي اساس كنر
 طبيعي اساس بيند مي آنكه از پس ولي نگرد، مي تأسف نظر با وضعي بچنين اسالم. است
 . كند فرض زنده و باقي امر يك آنرا قانوني لحاظ از تواند نمي است شده  متالشي ازدواج اين

 بماند، باقي  طبيعي لحاظ از خانوادگي زندگي كه ميبرد بكار خاصي رتدابي و كوششها اسالم
 باقي بخدمت حضور و عالقه و طلب مقام در مرد و مطلوبيت و محبوبيت مقام در زن يعني
 . بماند

 را خود هنرهاي بيارايد، خود شوهر براي را خود بايد حتما زن اينكه بر اسالم هاي توصيه
 پاسخ با و كند اشباع را او  جنسي رغبتهاي برساند، ظهور به رشوه براي تازه هاي جلوه در

 بمرد طرف آن از و نكند، روحي ناراحتي و عقده ايجاد او در او بتقاضاهاي دادن منفي
 خود محبت. نمايد عالقه و عشق اظهار باو كند، مهرباني و محبت خود زن به كرده توصيه

 محيط به محدود جنسي التذاذات اينكه بر مبني اسالم تدابير همچنين و. نكند كتمان را
 و كار محيط بزرگ اجتماع باشد،  خانوادگي
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 زنان برخوردهاي اينكه بر مبني اسالم هاي توصيه جنسي، التذاذات كانون نه باشد فعاليت 
 همه و همه باشد، آاليش بي و پاك بايد حتما و لزوما زناشوئي كادر از خارج در مردان و

 . بمانند محفوظ و مصون پاشيدگي هم از خطرات از خانوادگي جتماعاتا اينستكه  براي
 

 مقام طبيعي مرد، در حيات خانوادگي 
 دوست ترا  من بگويد مرد كه اينست زن يك براي تحقير و اهانت منتهاي اسالم نظر از

. دارد گهن آنمرد خانه در را زن آن اجبار و بزور بخواهد قانون آنگاه و دارم، تنفر تو از ندارم،
 طبيعي مقام در را زن نيست قادر ولي نگهدارد، مرد  خانه در را زن اجبارا ميتواند قانون
 است قادر قانون. كند نگهداري مركزيت و محبوبيت مقام يعني زناشوئي، محيط در خود
 مقام در را مرد نيست قادر اما بكند، غيره و نفقه پرداخت و زن از نگهداري به مجبور را مرد

 . دارد نگه مركزي نقطه  يك گرد در " گردان " نقطه يك بصورت و فداكار يك مرتبه و
 مرده طبيعي نظر از ازدواج شود خاموش مرد عالقه و محبت شعله كه زمان هر رو اين از

 . است
 بشود خاموش  زن ناحيه از شعله اين اگر اينكه آن و آيد مي پيش ديگري پرسش اينجا

 اگر ميرود؟ ميان از يا است باقي بمرد زن عالقه رفتن ميان از با گيخانواد حيات آيا چطور؟
 خانوادگي حيات پايان موجب مرد عالقه سلب كه  است مرد و زن ميان فرقي چه است باقي

 نيز زن عالقه سلب با اگر و نميشود؟ حيات اين پايان  موجب زن عالقه سلب و ميشود
 را ازدواج بايد كند عالقه سلب مرد از زن يكهصورت در پس يابد مي پايان خانوادگي حيات
 . بدهيم طالق حق مرد مثل هم زن به و كنيم تلقي يافته پايان
 چيزي تنها.  طرف يك نه طرفين عالقه به است وابسته خانوادگي حيات كه اينست جواب

 با گذشته مقاالت در ما و است متفاوت جهت اين در مرد و زن روانشناسي هست كه
 قرار صورت اين به را زوجين عالئق طبيعت. كرديم بيان آنرا دانشمندان تحقيقات هب استناد
 زن پايدار و اصيل محبت و عالقه. است داده قرار بمرد  دهنده پاسخ را زن كه است داده

 از. آيد مي بوجود باو نسبت مرد يك احترام و عالقه به العمل عكس  بصورت كه همانست
  عالقه علولم مرد به زن عالقه اينرو
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 است، داده قرار مرد اختيار در را طرفين محبت كليد طبيعت،. باوست وابسته و زن به مرد
 و ميدارد  دوست را او نيز زن بماند وفادار باو نسبت و بدارد دوست را زن اگر كه  است مرد

 كسع زن وفائي بي و است، وفادارتر مرد از طبعا زن قطع بطور. ميماند وفادار باو نسبت
 . است مرد وفائي بي العمل

 بي با كه است مرد اين يعني است، داده مرد بدست را ازدواج طبيعي فسخ كليد طبيعت
 بي كه زن خالف بر. ميكند  عالقه بي و سرد نيز را او زن به نسبت خود وفائي بي و عالقگي
 از. ميكند تيزتر آنرا احيانا بلكه ندارد مرد عالقه در تأثيري شود شروع او از اگر عالقگي

 بي به منجر زن عالقگي بي ولي ميشود، طرفين عالقگي بي به منجر مرد بيعالقگي اينرو
 حيات پايان و ازدواج مرگ مرد، عالقه خاموشي و سردي. نميشود طرفين عالقگي

 در جان نيمه مريضي بصورت آنرا مرد به زن عالقه خاموشي و سردي اما است، خانوادگي
 اگر مرد شود شروع زن از عالقگي بي كه صورتي در. دارد شفا و بهبود دامي  كه آورد مي

 كار اين از و گرداند باز را زن عالقه مهرباني و محبت ابراز با ميتواند باشد وفادار و عاقل
   رام را او تدريجا تا نگهدارد قانون بزور را خود رميده محبوب كه نيست  اهانت مرد براي
 بزور خود دلباخته و حامي حفظ براي كه است تحمل قابل غير و نتاها زن براي ولي كند،

 . شود متوسل قانون اجبار و
 اگر. نباشد مرد ستمگري و اخالق فساد زن عالقگي بي علت كه است صورتي در اين البته
 مطلب گردد عالقه  بي باو مرد اضرار و ستمگري بخاطر زن و كند آغاز ستمگري مرد

 خودداريهاي يعني بحث  اين دوم مسئله درباره كه آنجا انهجداگ ما و است ديگري
 بمرد كه گفت خواهيم و كرد خواهيم  بحث آن درباره ميكنيم بحث طالق از ناجوانمردانه

 . دارد نگه ستمگري و اضرار براي را زوجه و كند  استفاده سوء كه شد نخواهد داده اجازه
 قلب به  زن و است نيازمند زن شخص هب مرد كه اينست در مرد و زن تفاوت هرحال هب

 زن براي آن بدون ازدواج  كه دارد ارزش زن براي آنقدر مرد قلبي مهرباني و حمايت. مرد
 . نيست تحمل قابل

 

 نظر يك بانوي روانشناس 
  هب " مادران روانشناسي " بنام كتاب يك از اي مقاله روز زن 113 شماره در
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 آن مندرجات طبق خانم  اين. بود شده درج " ماريو ئاتريسب " بنام فرانسوي بانوي يك قلم
 و است پاريس بيمارستانهاي مخصوص روانكاو و روانشناس است، روانشناسي در دكتر مقاله

 . دارد فرزند  سه و است مادر نيز خودش
 و محبت به است دار بچه يا باردار حاليكه در زن يك نيازمنديهاي اينمقاله، از قسمتهائي در
  :ميگويد. است شده تشريح بخوبي شوهر ربانيمه
 
 بنگريستن، ميكند شروع شد خواهد دار بچه بزودي كه ميكند حس زن يك وقتيكه از "

 حالت اين. باشد اولش  بچه اگر مخصوصا خود، اندام و بدن كشيدن بو و كردن جستجو
 وجود خواهدمي است، بيگانه خود با  زن كه اين مثل درست است، شديد بسيار كنجكاوي
 شكم در را اش بچه كوچولوي هاي ضربه نخستين  زن كه وقتي كند، كشف را خويشتن
 موجود حضور خود، اندام صداهاي بهمه دادن بگوش ميكند شروع كرد احساس خويش
 تنهائي و انزوا به ميل كم كم كه ميدهد باو خوشحالي و سعادت  چنان زن بدن در ديگري

  هنوز كه كوچولوئي با ميخواهد زيرا ميكند، ارتباط قطع رجخا دنياي از و ميكند پيدا
  ....كند خلوت است نيامده بدنيا
 هميشه متأسفانه و دارند بعهده مهمي بسيار وظايف همسرانشان آبستني روزهاي در مردها

 را او شوهرش كند حس كه دارد نياز آينده در ما. كنند مي خالي شانه وظايف اين انجام از
 است، آمده باال شكمش كه ديد وقتي  وگرنه است او پشتيبان و دارد ستدو ميفهمد
 را ها ناراحتي اين همه ميترسد، زايمان از و دارد  استفراغ حالت خورده، لطمه زيبائيش
 در كه دارد وظيفه مرد ...است ساخته آبستن را او كه گذاشت خواهد شوهرش بحساب
 زن تا دارد نياز مهربان پدري به خانواده باشد، شزن كنار در پيش از بيشتر آبستني  ماههاي

 اگر حتي. بزنند حرف او با خود هاي اندوه و شاديها و مشكالت همه از بتوانند ها بچه و
 از كه است آن نيازمند خيلي  آبستن زن باشد، كننده خسته يا معني بي حرفهايشان

 احساس وقتي و ، اوست شدن مادر زن يك افتخار و رغرو تمام. بزنند حرف او با اش بچه
 احساس اين است، اعتنا بي آورد خواهد بدنيا بزودي او كه بكودكي نسبت شوهرش كه كند
 و ميشود بيزار بودن مادر از ميدهد، بيهودگي و حقارت  احساس به را جايش افتخار و غرور

 شده ثابت. ميكند پيدا " احتضار " يك  معني برايش آبستني
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 و مادر رابطه ...ميكنند تحمل بدشواري خيلي را آبستني  دردهاي يزنان چنين كه است 
 پدر و پدر، كودك مادر :است نفري سه رابطه يك بلكه نيست، نفري دو  رابطه يك فرزند
 تصورات و تخيالت در مادر، دروني زندگي در) باشد داده طالق را زن( باشد غايب اگر حتي

  " ...اردد اساسي نقش مادري احساس در نيز و او،
 

 . مادر هم و است روانشناس هم كه دانشمند بانوي يك سخنان بود اينها
 

 بنياني آه بر اساس عواطف بنا شده است 
 و وحمايت قلبي عالئق و عواطف به اندازه اين تا كه موجودي كنيد فكر درست اكنون

 كند، تحمل واندميت او مهرباني و عواطف با را چيز همه است، نيازمند ديگر موجود مهرباني
 قلب به كه موجودي ندارد، درستي مفهوم او براي فرزند حتي او مهربانيهاي و عواطف بدون

 او قانون زور با است ممكن چگونه او، بوجود تنها نه است نيازمند ديگر موجود احساسات و
  چسبانيد؟ است مرد نامش كه ديگر موجود آن  به را
 هب نسبت را  مردان عالقگي بي و بلهوسي موجبات فيطر از ما كه نيست اشتباه اين آيا

 با بخواهيم آنگاه و سازيم تر فراهم روز هر را هوسراني هاي زمينه و كنيم فراهم همسرانشان
 كاري اسالم بچسبانيم؟ مردان ريش به اصطالح به و كنيم متصل بمردان را آنها قانون زور

   زن بزور كه نخواسته هرگز اسالم باشد، او دوستدار و بخواهد را زن عمال مرد  كه كرده
 . بچسباند بمرد را

 كار ركن و پايه امور اين و باشد ميان در اخالص و ارادت و عالقه پاي كه جا هر كلي بطور
 و اجبار جاي ولي باشد تأسف  جاي است ممكن. نيست قانوني اجبار جاي شوند محسوب

 . نيست اكراه و الزام
 شرط او بعدالت مأمومين اعتقاد و امام عدالت جماعت نماز در كه مميدان - كنم ذكر مثالي
 و امام عدالت اساس بر كه است اجتماعي و ارتباط مأمومين و امام اجتماع و ارتباط. است
 اين اساسي ركن احساسات و قلب. است شده استوار  مأمومين اخالص و عالقه و ارادت
. نيست بردار الزام و بردار اجبار ارتباط و ماعاجت اين دليل بهمين. است اجتماع و ارتباط
 اگر. باشد آن ادامه و بقاء ضامن نميتواند  قانون
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 اين گردد سلب اخالصشان و اراده و گردند عالقه بي خود  جماعت بامام نسبت مأمومين 
 از مأمومين اخالص و عالقه و اراده سلب خواه است پاشيده هم از طبعا اجتماع و ارتباط

 صالحيت و تقوا و عدالت درجه عاليترين داراي جماعت امام فرضا. بيجا يا باشد بجا امام
 به جماعتي امام اگر است مضحك. كرد اقتدا به مجبور را مأمومين نميتوان باشد

 و ندارند؟ اعتقاد بمن مردم چرا ندارند؟ ارادت بمن مردم چرا بدهد حال عرض دادگستري
 اينست جماعت امام يك بمقام اهانت منتهاي  بلكه يكنند؟نم اقتدا بمن مردم چرا باالخره

 . كنند وادار او به باقتداء  جبريه قوه با را مردم كه
 بر كه است ارتباطي  يك نيز ارتباط اين. نمايندگان و كنندگان انتخاب رابطه است همچنين

 اجتماع و تباطار اين ركن احساسات و  قلب. باشد استوار بايد ايمان و عقيده و عالقه اساس
 اگر حاال. ميكنند انتخاب كه اي نماينده به باشند مؤمن و عالقمند و معتقد بايد مردم. است

  چند هر كرد مجبور او انتخاب به را مردم نبايد و نميتوان نكنند انتخاب را شخصي مردمي
 .باشد شرائط واجد و صالحيت، منتهاي در نظر مورد شخص و باشند اشتباه در مردم آن
 به نميتواند شخصي چنين و است ناسازگار اجبار با دادن رأي و كردن انتخاب طبيعت زيرا

 انتخاب چنانم و چنين كه مرا مردم چرا  كه كند شكايت دادگاه به خود صالحيت استناد
 . كنند نمي
 تربيت. شود برده باال مردم فكر سطح كه اينست داد انجام بايد موارد قبيل اين در كه كاري

 كنند ادا را خود ديني فريضه خواهند مي كه وقتي در اينكه تا آيد در صحيح بشكل هاآن
 ميخواهند كه وقتي و كنند، اقتدا و بورزند  ارادت آنها به و كنند پيدا را واقعي عادلهاي
 به عالقه و ميل روي از و كنند پيدا را دار صالحيت افراد كنند ادا را خود اجتماعي فريضه

 كس بسوي و دادند عقيده تغيير ارادت، مدتي از پس مردم احيانا اگر و هندبد رأي آنها
 اكراه و اجبار  جاي اما هست، تأثر و تأسف جاي كردند، را اينكار هم جهت بي و رفتند ديگر

 . نيست زور دخالت و
 عمده پس.  است اجتماعي فريضه و ديني فريضه همان مانند درست نيز خانوادگي فريضه
 اجتماع اين براي و ميداند  طبيعي اجتماع يك را خانوادگي زندگي اسالم بدانيم كه اينست
 غير و الزم را مكانيسم آن رعايت و است، داده تشخيص مخصوص مكانيسم يك طبيعي

 . است دانسته تخلف قابل
 غرب  دنياي اينكه علت. است مكانيسم اين تشخيص در اسالم اعجاز بزرگترين
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 افزوده آن مشكالت بر مشكلي روز هر و آيد فائق خانوادگي كالتمش بر است نتوانسته 
 روشن آنرا تدريجا علمي تحقيقات  خوشبختانه اما. است جهت بهمين توجه عدم است

 تدريجا علم پرتو در غرب دنياي كه بينم مي روشن  عالمتاب آفتاب اين مانند من. ميكند
 و متين تعليمات هرگز من البته و. فتپذير خواهد خانوادگي  مقررات در را اسالمي اصول
 . دانم نمي يكي است مردم دست در نام باين آنچه با را  اسالم نوراني

 

 سازد بيش از تساوي است  آنچه بنيان خانوادگي را استوار مي
 از غافل. است " تساوي " ميدهد نشان آن فريفته را خود حاضر حال در غرب دنياي آنچه
 كه خانوادگي مسائل در. است  كرده حل اسالم پيش قرن چهارده رد را تساوي مسئله آنكه
 فقط مدني اجتماع در طبيعت. دارد وجود " تساوي " از باالتر چيزي دارد خاصي نظام
 ديگري قوانين تساوي جز خانوادگي اجتماع در ولي  گذشته و كرده وضع را تساوي قانون
 ساير. كند تنظيم را خانوادگي روابط كه نيست كافي تنهائي به  تساوي. است كرده وضع نيز

 . شناخت بايد خانوادگي اجتماع در را طبيعت  قوانين
 

 تساوي در فساد 
 داده دست از خودشرا اصلي خاصيت زياد تلقين و تكرار بواسطه تساوي كلمه متأسفانه

 همين ميكنند خيال. است  حقوق در تساوي تساوي، از مقصود كه ميكنند فكر كمتر. است
 خبران، بي اين بعقيده. است تمام كار كرد صدق موردي يك در " تساوي " مفهوم كه قدر
 پس گويند، مي زور بمردها نيز آنها چون امروز اما ميگفتند، زور زنها به مردها گذشته در

 ده حدود در گذشته در. است شده برقرار  زورگوئي در تساوي زيرا شد، درست چيز همه
 جهان نقاط بعضي در حاال اما ميشد، جدائي و بطالق منجر مردها حيهنا از ازدواجها درصد
 آورند، مي بوجود زنها را ها طالق اين از نيمي و ميشود بطالق منجر ازدواجها درصد چهل
 فقط  گذشته در. است فرما حكم كامل " تساوي " زيرا كنيم شادي و بگيريم،  جشن پس

 اما نبودند، تقوي و  عفت پابند كه بودند مردها ميكردند، خيانت زنها به كه بودند مردها
 باد زنده بهتر؟ اين از چه نيستند، تقوا و  عفت پابند ميكنند، خيانت نيز زنها بحمداهللا امروز

 بر مرگ تساوي،
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 چند داشتن با كه بودند مردها بودند، قساوت و رحمي بي مظهر مردها گذشته در. تفاوت 
 پيوند ديرينه زنان امروز ميرفتند، نو معشوقه بدنبال كرده هار را فرزند و زن دلبند، كودك

 يك با رقص مجلس در آشنائي يك اثر در كودك چند داشتن و زناشوئي سالها از پس نيز
 خود دل هوس بدنبال و ميكنند رها را آشيانه و خانه  بيرحمي و قساوت كمال با ديگر، مرد

  !شد برقرار "تساوي " و گرفتند قرار يكپايه رد ردم و زن باالتر؟ اين از  چه به، به ميروند،
 و مردان  ضعف نقاط اصالح بجاي و اجتماع پايان بي دردهاي درمان بجاي كه ستا اين

 و تر سست را خانوادگي  كانون پايه بروز روز خانوادگي، كانون ساختن استوار و زنان،
 بسوي هست چه هر دالهبحم كه  ميكنيم پايكوبي و رقص عوض در ميكنيم، تر متزلزل
 گوي مردان از بيرحمي و قساوت و انحراف و فساد در زنها تدريجا بلكه. رويم مي تساوي
 . ربايند مي سبقت

 
 مانع ميداند منفور و مبغوض را طالق اينكه با اسالم چرا كه شد معلوم شد گفته آنچه از

 يك شود مي چطور ست؟چي  مبغوض حالل معني شد معلوم. نميدهد قرار آن جلو در قانوني
 . مبغوض و منفور نهايت بي هم و باشد حالل هم چيز
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 ) ٤( طالق
 
 آنرا دارد، مخالف نظر خانوادگي كانون انحالل و طالق با اسالم شد معلوم پيش بحثهاي از

 بكار انحالل خطر از كانون اين حفظ براي اجتماعي و اخالقي تدابير انواع ميدارد، دشمن
 سالحي هر از و شده متوسل اي وسيله بهر طالق وقوع از جلوگيري براي است، برده

 . قانون  سالح و زور وسيله جز است، كرده استفاده
 با زن و شود استفاده  طالق از مرد جلوگيري براي قانون سالح و زور از كه اينجهت با اسالم
 محيط در بايد زن كه موقعي و مقام با آنرا است، مخالف بماند مرد خانه در قانون زور

 عواطف و احساسات خانوادگي زندگي اساسي ركن زيرا داند، مي مغاير باشد داشته خانواده
 بنوبه بتواند تا كند جذب و دريافت را زناشوئي عواطف و احساسات بايد كه آنكس و است
 شعله  شدن خاموش و شوهر مهري بي. است زن بپاشد محبت و مهر خود بفرزندان خود

 حتي زيرا. ميكند تاريك و سرد را خانوادگي طمحي زن به نسبت او ريشوه احساسات
   درباره شوهر احساسات به دارد زيادي بستگي بفرزندان نسبت زن يك مادرانه احساسات

 احساسات -كرديم نقل  پيش مقالهدر را او گفتار از قسمتي كه اربوم بئاتريس خانم بقول. او
 ثابت احساسات مقاديري مادر بهرحال  كه نيست نينچ كه معني باين نيست، غريزه مادري

 و باشد، داشته خود بفرزندان  نسبت افزايش و كاهش قابل غير و
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 . دارد او مادري احساسات در  فراواني تأثير شوهر عواطف از او برخورداري 
 زا را فرزندان بتواند تا بگيرد احساسات و عواطف مرد وجود از بايد زن وجود اينكه نتيجه

 . كند سيراب خود عواطف فياض سرچشمه
 بايد چشمه. گياهها و گلها بمنزله فرزندان و چشمه بمنزله زن و است كوهسار مانند مرد
 و دهد بيرون زالل و صاف آب بصورت آنرا بتواند تا كند جذب و دريافت را كوهساران باران
 وضع يا نبارد كوهساران به باران اگر. نمايد خرم و شاداب را ها سبزه و گياهها و گلها

 . ميميرند گياهها و گلها و خشك چشمه نشود، زمين جذب چيزي  كه باشد طوري كوهسار
 ركن است،  كوهستاني باران باالخص و باران صحرا، و دشت حيات ركن همانطوريكه پس

 هم كه است عواطف اين از. است زن به نسبت مرد عواطف و احساسات خانوادگي حيات
 . ميگيرد  خرمي و جال و صفا فرزندان زندگي هم و زن زندگي
 زندگي  روح در موقعي و وضع اينچنين زن به نسبت مرد عواطف و احساسات كه وقتي

 استفاده مرد عليه تازيانه  يك و سالح يك بعنوان قانون از ممكنست چگونه دارد، خانوادگي
  كرد؟
 احيانا و زناشوئي، پيمان امضاء از پس يمرد اينكه با يعني ناجوانمردانه، طالقهاي با اسالم
 براند، خود از را پيشين زن ديگر هوس يك يا نو زن هوس خاطر به مشترك، زندگي مدتي
 به مجبور را " ناجوانمرد " كه نيست اين اسالم نظر از چاره  راه اما است، مخالف سخت

 . دارد مغايرت يخانوادگ زندگي طبيعي قانون با نگهداري اينچنين كند،  زن نگهداري
 اشغال را خانه آن ميتواند برگردد، شوهر بخانه بخواهد مجريه قوه و قانون زور با زن اگر

 دفع و شوهر از احساسات جذب  رابطه و خانواده آن بانوي نميتواند اما كند، نظامي
 ناعاق و اشباع را خود مهر به نيازمند وجدان نميتواند  هم و باشد، بوده بفرزندان احساسات

 . نمايد
 جوان ومردان برود ميان از ناجوانمردانه طالقهاي و ناجوانمردي كه كرده كوششها اسالم
 زن بر و قانونگذار، يك بعنوان خود بر اسالم ولي. كنند پذيرائي و نگهداري زنان از مردانه
 رزو به را زن كه پسندد نمي احساسات، دفع و  جذب رابط و خانوادگي منظومه مركز بعنوان

 . كند نگهداري ناجوانمرد مرد نزد در اجبار و
   پرستان غرب و غرب كه است كاري مقابل نقطه درست است كرده اسالم آنچه
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 اما ميكند نبرد  سخت هوسبازي و وفائي بي و ناجوانمردي عوامل با اسالم. ميكنند و كرده
 روزبروز پرستان غرب و نغربيا اما. بچسباند وفا بي و ناجوانمرد به بزور را زن نيست حاضر

 بزور را زن ميخواهند آنگاه ميافزايند مرد هوسبازي و وفائي بي و ناجوانمردي عوامل بر
  ...بچسبانند ناجوانمرد و وفا بي و هوسباز بمرد

 نكرده مجبور زن نگهداري در بهيچوجه را ناجوانمردان اينكه با اسالم كه ميفرمائيد تصديق
 و انسانيت روح نگهداشتن زنده راه در را خود مساعي همه و ستا گذاشته آزاد را آنها و

 طالقهاي از توجهي قابل بسيار بميزان است توانسته عمال است، برده بكار جوانمردي
 را سعادتها همه و ندارند اينمسائل به توجهي كه ديگران صورتيكه در. بكاهد مردانه ناجوان

 از گذشته اند، داشته زمينه اين در كمتري بسيار موفقيتهاي كنند مي طلب نيزه سر و زور از
 " كامجوئي " بخاطر نيوزويك  مجله بقول و ناسازگاري اثر در زنان تقاضاي به هائيكه طالق
 ميگيرد و گرفته صورت آنجاها در مردان بوالهوسي  بوسيله طالقهائيكه ميگيرد، صورت زنان

 . ستا افزونتر بسي گيرد مي  صورت ما ميان در آنچه از
 

 طبيعت صلح خانوادگي با ساير صلحها جدا است 
 در كه سازشي و صلح اما. باشد برقرار سازش و صلح بايد مرد و زن ميان در قطع بطور

 دو شريك، دو همكار، دو ميان كه سازشي و صلح با باشد حكمفرما بايد زناشوئي زندگي
 . دارد بسيار تفاوت باشد برقرار بايد مرز هم و مجاور دولت دو همسايه،

 با مادران و پدران ميان كه است سازشي و صلح نظير زناشوئي زندگي در سازش و صلح
 بسرنوشت عالقمندي و فداكاري و گذشت با است مساوي كه باشد برقرار بايد فرزندان
 را او بدبختي و دانستن خود  سعادت را او سعادت و گانگي، دو حصار شكستن و يكديگر
 يا همسايه دو يا شريك دو يا همكار دو  ميان سازش و صلح خالف بر. ندانست خود بدبختي

 . مجاور دولت دو
 دولت دو ميان در. يكديگر حقوق به تجاوز عدم و تعرض عدم از است عبارت صلحها اينگونه

 دو مرزي نوار و كند دخالت سومي نيروي اگر. است كافي هم " مسلح صلح " متخاصم
 صلح زيرا است شده برقرار صلح شود كشور دو نيروهاي تصادم عمان و كند اشغال را كشور

 . ندارد مفهومي تصادم عدم و تعرض عدم جز سياسي
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 يكديگر بحقوق تجاوز عدم خانوادگي صلح در. است سياسي صلح از غير خانوادگي صلح اما
 دارد، ضرورت تر اساسي و باالتر چيزي. نيست ساخته كاري مسلح صلح از نيست، كافي

 ميان سازش و صلح در همچنانكه پذيرد،  تحقق بايد روحها شدن آميخته و يگانگي و تحادا
 به زمين مغرب متأسفانه. است ضروري تعرض عدم از باالتر چيزي نيز فرزندان و پدران
   صلح است، بيگانه) خانوادگي محيط در حتي (عواطف با اي، منطقه احيانا و تاريخي علل

 با همانطوريكه  غربي. ندارد تفاوتي اجتماعي يا سياسي صلح با غربي نظر از خانوادگي
 مرز در دادگستري قوه تمركز با خواهد مي كند، مي برقرار صلح كشور دو مرز در نيرو تمركز
 مرز شدن برچيده خانوادگي زندگي اساس اينكه از غافل كند، برقرار صلح مرد و زن حيات
 . است ديگر وينير هر شمردن  بيگانه است، وحدت است،
 و كنند واقف  خانوادگي مسائل در اشتباهاتش به را زمين مغرب اينكه بجاي پرستان غرب

 خودشانرا كه نميشناسند پا از سر آنها با شدن همرنگ در چنان بنازند، خود افتخارات به
 زمين مشرق زمانيكه با و پائيد نخواهد ديري  كردن گم خود اين اما. اند كرده فراموش هم

 فلسفه و مستقل فكر به و نمايد پاره را غرب بندگي  قالده و يابد باز را خود شخصيت
 . نداريم زيادي فاصله كند  تكيه خويش زندگي مستقل

  :است الزم مطلب دو ذكر اينجا در

 آند  اسالم، از هر عامل انصراف از طالق استقبال مي
 
 هستيم مدعي ما كه كنند گيري نتيجه چنين پيش هاي گفته از افراد بعضي ممكنست - 1

 گرفت طالق به تصميم  مردي همينكه آورد، وجود به نبايد مانعي هيچگونه مرد طالق براي
 اسالم نظر درباره ما آنچه نيست چنين خير،. گذاشت باز او بروي جهت هر از راهرا بايد

 . كرد استفاده ردم جلو در مانع عنوان به نبايد قانون جبر و زور از كه بود اين فقط گفتيم
 براي عمدا  اسالم كند، مي استقبال كند منصرف طالق از را مرد كه چيزي هر از اسالم
 موجب غالبا و  طالق افتادن تأخير موجب طبعا كه داده قرار مقرراتي و شرائط طالق

 . گردد مي طالق از انصراف
 خود كوششهاي با كه هكرد توصيه ديگرانرا و شهود و صيغه مجريان اينكه بر عالوه اسالم
 شاهد دو حضور در جز را طالق كنند، منصرف طالق از را مرد
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 صورت آنها حضور در طالق باشد بنا اگر كه نفري دو همان يعني نميداند، صحيح  عادل 
 و صلح ايجاد  براي را كوشش و سعي منتهاي خود تقوي و عدالت خاصيت بواسطه بگيرد
 . دميبرن بكار مرد و زن ميان صفا
 عادل نفر دو حضور در را طالق صيغه طالق مجري كه است شده معمول امروز اينكه اما

 حضور در زوجين از اسمي فقط و شناسند نمي و نديده هرگز را زوجين كه ميكند جاري
 ما ميان معمول ندارد، اسالم  هدف و بنظر ربطي و است ديگري مطلب ميشود، برده آنها

 آنها حضور در را زوجين نام و كنند مي پيدا را عادل نفر دو طالق مجريان كه اينست
. دادم طالق را زوجه زوج از بوكالت من فاطمه، زوجه و احمد زوج، :ميگويند مثال. ميبرند

 كنند مي گوش را طالق صيغه شهود بعنوان كه عدلين آيا كيست؟  فاطمه و احمد اين اما
 ما حضور در كه بدهند شهادت ميتوانند شد شهادت بناي روزي اگر آيا اند؟ ديده را آنها

 است؟ شهادتي جور چه اين پس. نه البته است؟  شده جاري بالخصوص نفر دو اين طالق
 . دانم نمي من
 است، عدلين حضور لزوم ميگردد طالق از مردان انصراف موجب كه اموري از يكي حال بهر
 را عدلين حضور است پيمان ازآغ كه ازدواج براي اسالم. بشود عمل صحيحي صورت به اگر

 فراهم را خيري كار افتادن تأخير موجبات عمال است نميخواسته زيرا است، ندانسته شرط
 . است دانسته شرط را عدلين حضور است كار پايان  اينكه با طالق براي ولي. كند

 آنرا اما است، نداده قرار عقد وقوع مانع را زن ماهانه عادت ازدواج، مورد در اسالم همچنين
 مانع چون زن ماهانه عادت ميدانيم  چنانكه اينكه با است، داده قرار طالق وقوع مانع

 و است جدائي فصل كه طالق با نه ميشود مربوط ازدواج با است مرد و زن زناشوئي آميزش
 در را ازدواج صيغه اجراء اسالم ميبايست قاعدتا. ندارند كاري هم با بعد به آن از مرد و زن
 رعايت ميرسند  بهم تازه كه مردي و زن ممكنست زيرا. نشمارد جايز زن ماهانه عادت  لحا

 در ماهانه عادت و است جدائي  فصل كه طالق خالف بر نكنند، را عادت وقت در پرهيز لزوم
 زمان است، " فصل " مخالف و " وصل " طرفدار  كه آنجا از اسالم ولي. ندارد تأثير آن

 بعضي در. است نداده قرار ازدواج عقد صحت مانع ولي داده، قرار  طالق صحت مانع را عادت
 . شود داده طالق صيغه اجازه تا است الزم " تربص " ماه سه مواقع از

  مدت اين در كه اينست منظور به كردن ايجاد مانع و عائق همه اين است بديهي
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 مرد و زن و برود ميان از  است شده طالق به تصميم موجب كه عصبانيتهائي و ناراحتيها
 . برگردند خود عادي بزندگي
 بنام را مدتي ،گيرد صورت رجعي بصورت طالق و اشدب مرد طرف از كراهت كه آنجا بعالوه،

 . كند رجوع مدت  آن در تواند مي كه داده قرار مهلت مرد براي " عده "
 مرد عهده  به را ندانفرز نگهداري و عده هزينه و ازدواج هزينه اينكه مالحظه به اسالم

 طالق را خود زن بخواهد  كه مردي. است تراشيده مرد براي عملي مانع يك است گذاشته
 بر دارد او از كه فرزنداني هزينه بدهد، را اول زن عده نفقه بايد بگيرد، ديگر زن و دهد
 از بعدا كه انيفرزند و او زندگي هزينه بار زير نو از و دهد، قرار مهر نو زن براي بگيرد، عهده

 . برود شود مي متولد او
 براي طالق از  وحشتناكي دورنماي مادر، بي كودكان سرپرستي مسؤوليت عالوه به امور اين
 . گيرد مي طالق به را او تصميم جلو خود به خود و سازد مي مرد

 ميان رد خانوادگي  كانون پاشيدگي هم از و انحالل بيم كه آنجا اسالم اينها، همه از گذشته
 كه ترتيب باين. گردد برقرار حكميت و تشكيل خانوادگي دادگاه كه است دانسته الزم باشد
 براي زن طرف از نمايندگي به ديگر داور يكنفر و مرد طرف از نمايندگي به داور يكنفر

 . شوند مي  معين اصالح و رسيدگي
 حل را آنها  اختالفات و آورند مي بعمل آنها اصالح درباره را خود كوشش منتهاي داوران
 تشخيص اصلح را آنها ميان  جدائي اگر مرد و زن خود با قبلي مشورت با احيانا و ميكنند
 كه باشند افرادي زوجين خاندان ميان در اگر  البته. ميكنند جدا يكديگر از را آنها دادند

 كريم آنقر نص اين. دارند اولويت ديگران به نسبت آنها باشند داشته حكميت صالحيت
  :فرمايد مي النساء  سوره از 35 آيه در كه است

 يوفق اصالحا يريدا  ان اهلها، من حكما و اهله من حكما فابعثوا بينهما شقاق خفتم ان و «
 . » خبيرا عليما كان اهللا ان بينهما اهللا

 زا داور نفر يك بيفتد، جدائي و شكاف شوهر و زن ميان كه باشيد داشته آن بيم اگر يعني
 باشند داشته اصالح نيت داوران اگر برانگيزيد، زن خاندان از داور نفر يك و مرد خاندان
  مطلع و دانا خداوند ميكند، ايجاد توافق آنها ميان خداوند
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 . است
 

 يصلح رضيا مقنعا رجال اي ": گويد مي " حكم " كلمه تفسير در كشاف تفسير صاحب
 مورد بايد ميشود، انتخاب داور بعنوان كه كسي ييعن. " بينهما واالصالح العدل لحكومه
 عادالنه داوري براي شايسته و پسنديده باشد، بوده نافذ منطق و كالم نفوذ  داراي و اعتماد

 زوج خاندان ميان از داورها بايد اول درجه در اينكه علت ميگويد سپس. باشد اصالح براي و
 و خبرترند، با آنها ميان جاري واقعيات زا زوجين نزديكان كه اينست شوند انتخاب زوجه و

 اسرار زوجين بعالوه. است بيشتر بيگانه از خويشاوندي،  بواسطه اصالح، به آنها عالقه هم
 نيستند حاضر كه را اسراري. كنند مي آشكار بيگانه از بهتر خويشاوند حضور در را خود دل
 . گويند مي خويشاوندان به بگويند بيگانه  به

 محققين است،  اختالف علما ميان مستحب، يا است واجب حكميت تشكيل آيا كهباين راجع
 فتوا صريحا مسالك در ثاني شهيد. است واجب و است حكومت وظيفه كار اين دارند عقيده
 است حكام وظيفه و است ضروري و واجب شد گفته كه بترتيبي داوري مسئله كه ميدهد

 . بكنند را اينكار همواره كه
 حكميت  تشكيل كه ميدهد رأي آنكه از پس المنار تفسير صاحب رضا رشيد محمد سيد

 و كند مي اشاره كار  اين استحباب و وجوب به راجع اسالمي علماء اختالف به است، واجب
 مزاياي از استفاده و كار اين خود ندارد وجود مسلمين ميان در عمال آنچه :گويد مي سپس

 يابد مي راه ها خانه در خالفها و شقاقها و ميگيرد  ورتص مرتب طالقها است، آن پايان بي
 تمام بشود، اي استفاده كوچكترين است كريم قرآن نص كه  حكميت اصل از آنكه بدون
 . است شده كار اين استحباب و وجوب اطراف در جذل و بحث صرف مسلمين علماء نيروي
 آن شدن  عملي براي قدمي چرا مستحب، چه و واجب چه باالخره بگويد كه نشد پيدا كسي

 مردم و نشود عمل است بنا اگر ميشود؟ جدل و بحث صرف نيروها همه چرا نميداريد؟ بر
  مستحب؟ يا باشد  واجب كه ميكند فرق چه نكنند استفاده آن مزاياي از

 تحميل بزوج توانند مي زوجين ميان اصالح بخاطر داورها كه شروطي به راجع ثاني شهيد
 : ميگويد اينطور كنند
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 يا دهد، سكني خانه فالن يا شهر فالن در را زوجه  كه ميكنند ملزم را زوج داوران مثال " 
 سكني جداگانه اتاق در ولو او خانه در را خود ديگر زن يا را خود مادر المثل في اينكه
 فتهگر  بقرض زن از پولي اگر يا. بپردازد نقد است گرفته بذمه كه را زن مهر مثال يا. ندهد
 . " بپردازد فورا است

 
 نظر از ،بشود بطالق تصميم در زوج اقدام رتأخي سبب كه اقدامي هر كه اينست غرض
 . است مطلوبي و صحيح عمل اسالم

 هيئتي آن يعني  اجتماع آيا " :شد مطرح باينصورت 22 مقاله در كه پرسشي پاسخ اينجا از
 اسالم نظر از كه طالق امر در اردد حق است، اجتماع نماينده غيره و محكمه بنام كه

 جلوگيري بطالق مرد تصميم در تسريع از كه باينصورت كند مداخله  است منفور و مبغوض
 . " كند؟
 گرفته بطالق  كه تصميمهائي همه زيرا. بكند كاري چنين ميتواند البته :اينست جواب
 طالق درباره ئيكهها تصميم  همه ديگر بعبارت نيست، ازدواج واقعي مرگ نشانه ميشود
 موقع و مقام از زن سقوط و مرد محبت شعله كامل شدن خاموش دليل ميشود گرفته
 يك اثر در تصميمها غالب. نيست زن از نگهداري براي مرد قابليت عدم و خود طبيعي

 آورد بعمل اقداماتي وسيله بهر و اندازه هر جامعه. ميشود پيدا اشتباه و غفلت يا و عصبانيت
 . است اسالم استقبال مورد و بجاست نشود عملي غفلت و عصبانيت از ناشي  ماتتصمي كه

 تا بطالق، اقدام از را طالق دفاتر متصديان ميتوانند اجتماع، از نمايندگي بعنوان محاكم
 آنها باطالع زوجين ميان  سازش و صلح ايجاد در را خود موفقيت عدم محكمه وقتي

 به زوجين ميان سازش و صلح ايجاد در را خود وششك محاكم كنند، منع است نرسانده
 ميان سازش و صلح امكان كه شد ثابت  محكمه بر كه هنگامي فقط و آورند مي عمل

 . ميرساند دفاتر صاحبان اطالع به و صادر  سازش امكان عدم گواهي نيست زوجين
 

 سوابق خدمت زن در خانواده 
 خانوادگي  مقدس كانون انحالل بر عالوه هناجوانمردان هاي طالق اينكه ديگر مطلب - 2

  را آنها نبايد كه آورد مي بوجود زن شخص براي خاصي اشكاالت
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 و او ميان چون و ميكند زندگي مردي خانه در صميميت با سالها زني. گرفت ناديده
 و خدمت منتهاي ميداند خود النه و خود خانه را خانه  آن و نيست قائل دوگانگي خودش

 زنان استثناي به (زنها غالبا. ميبرد بكار خانه آن به دادن سامان و سر براي را مجاهدت
  و لباس و خوراك در جوئي صرفه و زحمت و خدمت كار " شهري متجدد طبقات  باصطالح

 بخاطر خدمتكار  آوردن از ميكنند، ناراضي را مردان خود كه ميرسانند بجائي را خانه هزينه
 را خود سالمت و جواني و نيرو. مينمايند مضايقه شود جوئي رفهص زندگي هزينه در اينكه
 چنين شوهر كنيد فرض اكنون. ميكنند شوهر فداي واقع در و آشيانه و والنه خانه فداي
 و ميزند بسرش كهنه همسر طالق و نو زن هوس مشترك، زندگي سالها از پس زني

 آرزوهاي و سالمت و جواني و عمر قيمت به كه اول زن آشيانه و النه به را نو زن ميخواهد
  و عياشي ديگر زن با اول زن دسترنج محصول با ميخواهد. بياورد شده تمام او رفته باد بر

  چيست؟ كار اين تكليف كند، هوسراني
 مطرح زوجيت  رابطه شدن گسيخته و خانوادگي كانون خوردن بهم مسئله تنها ديگر اينجا
 ناجوانمرد بمرد زن  تحميل و است ازدواج مرگ هرشو ناجوانمردي شود گفته كه نيست
 . است زن طبيعي مقام و شأن دون

 خود آشيانه دادن  تحويل مسئله شدن، آشيانه بي و آواره مسئله :است مطرح ديگري مسئله
 . است مطرح خدمتها و زحمتها و كارها و رنجها رفتن هدر مسئله برقيب، را ساخته
 و النه انساني هر جهنم، به خانوادگي حيات شعله شدن وشخام و خانوادگي كانون و شوهر
 است ساخته خود  براي خود دست به كه اي آشيانه و النه به و خواهد مي اي آشيانه
 از كنند بيرون است ساخته خود براي كه اي النه و خانه از را مرغي اگر. است مند عالقه
 مرد طرف از كار اين آيا كند؟ دفاع خود آشيانه و النه از ندارد حق زن آيا ميكند، دفاع خود
  است؟ كرده فكري چه نظر اين از اسالم نيست؟ واضح ظلم

 هاي طالق بواسطه  كه هائي ناراحتي غالب. است توجه قابل كامال مشكله اين ما بعقيده
 فسخ تنها طالق كه است موارد  اينگونه در. است ناحيه اين از ميگيرد صورت ناجوانمردانه

 . است زن نابودي و ورشكستگي نيست، زوجيت
 دو طالق  مسئله با آشيانه و خانه مسئله شد، اشاره پرسش متن در كه همانطوري اما

 اين اسالمي مقررات و اسالم نظر از. كرد تفكيك بايد يكديگر از را دو اين تاست،
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 از مردان استفاده سوء از و اسالمي بمقررات جهل از مشكل اين. است شده حل مشكل 
 . است آمده بوجود زنان وفاداري و نيت حسن
 در زن كه خدمتي و كار ميكنند گمان زنان و مردان غالبا كه شده پيدا آنجا از مشكل اين
 گمان بلكه دارد، تعلق مرد  به آيد مي پديد كارها آن از كه محصولي و ميكند مرد خانه
 است واجب زن بر و دهد فرمان رمزدو يا  برده يك مانند زن به كه دارد حق مرد كنند مي
 و كار نظر از زن كه ايم گفته مكرر كه صورتي در. بپذيرد  مسائل اين در را او فرمان كه

  ندارد حق مرد و دارد تعلق او خود بشخص كند مي كه كاري هر و دارد كامل  آزادي فعاليت
 به و داده زن  به كه اقتصادي استقالل با اسالم. شود ظاهر زن مقابل در كارفرما يك بصورت
 كامل و كافي فرصت او به  است گذاشته مرد بعهده را فرزندانش و او زندگي هزينه عالوه
  نمايد مستغني مرد از آبرومندانه زندگي يك امكانات و ثروت و مال نظر از را خود كه داده

 كه چيزهائي متما  زن نياورد، وجود به نگراني او براي نظر اين از جدائي و طالق كه بطوري
 از را آنها ندارد حق مرد و بداند بخود متعلق بايد آورده فراهم خود آشيانه و النه براي خود

 خانه در كردن كار به مجبور را زن كه دارد وجود رژيمهائي در نگرانيها اينگونه. بگيرد او
 هم نيهائينگرا. او بخود نه ميدانند شوهر به متعلق هم را او كار محصول و ميدانند شوهر

 . است اسالمي  قانون از خبري بي و جهالت از ناشي غالبا دارد وجود ما مردم ميان در  كه
 بي بخاطر نه زنان از برخي است، زن وفاداري از مرد استفاده سوء ها ناراحتي اين علت

 دلشان. كنند مي فداكاري آنها  خانه در بشوهران اعتماد بخاطر بلكه اسالم قانون از خبري
 فكر در اينرو از. نباشد ميان در تو و من مال  سخن. نباشد كار در تو و من حساب خواهد يم

 باز چشم وقت يك. افتند نمي است داده آنها به اسالم كه فرصتي از استفاده فكر در و خود
  و اند كرده صرف وفا بي عنصر يك براي فداكاري در را خود عمر بينند مي  كه كنند مي

 . اند داده كف از است داده آنها به اسالم كه كافي فرصتهاي
 اگر " بي سر دو از  مهرباني بي خوش چه " كه باشند داشته توجه بايد اول از زنان اينگونه
 خود بنام آشيانه و النه تشكيل و ثروت و مال اندوختن در خود شرعي حق از زن بناست
 در هم مرد. نمايد مرد هديه را خود كار نيروي و كند نظر صرف
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 همان به بايد ).1("" ردوها او منها باحسن فحيوا بتحيه حييتم اذا و « " حكم به عوض 
 معمول هميشه وفا با مردان ميان در نمايد،  زن نثار بخشش و هديه بعنوان بيشتر يا اندازه
 يا و خانه و گرانبها اشياء زن، صادقانه  خدمات و فداكاريها عوض در كه هست و بوده

 . اند كرده  هديه خود زن به يگريد مستغل
 تغيير. نيست مربوط طالق بقانون زن شدن آشيانه بي مشكله كه اينست مقصود حال بهر

 زن اقتصادي استقالل عدم و استقالل بمسئله مشكله اين. كند نمي اصالح آنرا طالق قانون
 از گروهي يخبر بي از ما ميان در  مشكله اين. است كرده حل آنرا اسالم و است مربوط
 فرصتي به اگر زنان. ميشود ناشي ديگر گروهي دلي  ساده و غفلت و اسالمي، تعاليم از زنان
 شوهر راه در گذشت و فداكاري در و شوند آگاه است داده آنها  به زمينه اين در اسالم كه

 . است شده حل بخود خود مشكل اين ندهند نشان  دلي ساده
 

 :يپاورق
 .86/ نساء .1



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 ٢۶۶

 

 ) ٥( طالق
 

 دو از ما  ميان در طالق ناراحتيهاي گفتيم 22 فصل در كه دارد ياد در محترم خواننده
 از برخي نامردمي و وفائي  بي از ناشي و ناجوانمردانه طالقهاي ناحيه از يكي :است ناحيه
 سازش اميد كه زني طالق از مردان برخي  ناجوانمردانه خودداريهاي ناحيه از ديگر مردان،
  خودداري طالق از او، با زندگي بخاطر نه زن، دادن زجر بخاطر فقط و نيست اآنه ميان
 . كنند مي
 مانع كه اي وسيله هر از اسالم گفتيم كرديم، بحث اول قسمت به راجع پيش فصل دو در

 اينگونه كه كرده سعي خاصي تدابير با خود و ميكند استقبال بشود ناجوانمردانه طالقهاي
 برقراري براي قهريه قوه از استفاده و زور استعمال با فقط اسالم ،نگيرد صورت طالقها
 . است مخالف خانوادگي روابط

 كوشش اسالم و است زنده واحد يك اسالم نظر از خانواده كه شد معلوم شد گفته آنچه از
 با اسالم مرد، زنده موجود  اين كه وقتي اما. دهد ادامه خود بحيات زنده موجود اين ميكند

 با را او پيكره نيست حاضر ولي ميكند صادر آنرا دفن اجازه و مينگرد آن به تأسف نظر
 . نمايد  گرم سر را خود او شده موميائي جسد با و كند موميائي قانون مومياي
 علقه  پايه بر زوجيت رابطه كه اينست دارد طالق حق مرد اينكه علت شد معلوم



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 ٢۶٧

 و كردن سست كليد هم و بخشيدن استحكام كليد دارد، خاصي مكانيسم و است طبيعي 
 نسبت خلقت بحكم مرد و زن از يك هر. است داده مرد بدست خلقت آنرا كردن متالشي

 موقع و اينوضع. نيست شدن همانند يا شدن عوض قابل كه دارند خاصي موقع و وضع بهم
 اين علت ديگر عبارت به و. است طالق حق آنجمله از و است اموري علت خود بنوبه خاص

 جفتجوئي و عشق مسئله در مرد و زن از يك هر كه است اي جداگانه و خاص نقش امر
 . ديگر چيز  نه دارند

 

 حق طالق، ناشي از نقش خاص مرد
  او مالكيت از نه است عشق مسأله در 
 گاهي عناصر اين. ببريد پي اسالمي ضد عناصر تبليغات ارزش به توانيد مي شما اينجا از

 ميل و اراده صاحب را زن  كه اينست است داده طالق حق بمرد اسالم اينكه لتع ميگويند
 و ميداند زن مالك را مرد اسالم اشخاص، نه ميداند اشياء رديف در را او نميشناسد، آرزو و

 بخواهد وقت هر دهد مي حق او به " » اموالهم علي  مسلطون الناس « " بحكم طبعا
 . كند رها را خود مملوك
 منطق شد  معلوم نيست، زن مملوكيت و مرد مالكيت بر مبتني اسالم منطق شد معلوم
 به وحي باشعاع اسالم. است نويسندگان اين افكار سطح از عاليتر و تر دقيق خيلي اسالم
 چهارده از پس علم كه است برده پي خانوادگي بنيان سازمان و اساس در رموزي و نكات
 . ندك مي نزديك آنها به را خود  قرن

 

 طالق، از آن جهت رهائي است آه
  است تصاحب ازدواج، طبيعي ماهيت 
 به. باشد داشته  قضائي صورت بايد حتما دارد؟ رهائي صورت چرا طالق :ميگويند گاهي و

 توانستيد اگر شما است، تصاحب  ازدواج كه است رهائي جهت آن از طالق گفت بايد اينها
 از را ازدواج طبيعي حالت و كنيد عوض  ماده و نر جنس مطلق در را جفتجوئي قانون
 و انسان از اعم ماده جنس و نر جنس روابط در توانستيد اگر كنيد، خارج تصاحب صورت
 تغيير را طبيعت قانون و آوريد بوجود يكديگر مشابه نقش آنها از يك هر براي حيوان،
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 . كنيد خارج رهائي صورت از را طالق ميتوانيد دهيد،
  :مينويسد عناصر ينا از يكي

 هم را ايران مدني قانون و اند شمرده الزمه عقود از شيعه فقهاي عموما را ازدواج عقد "
 و اسالم فقه مطابق نكاح عقد بگويم خواهم مي من ليكن و ميداند، الزم عقد آنرا بظاهر
 هر او زيرا جايز، است عقدي بمرد نسبت است، الزم زن به نسبت فقط ايران مدني قانون
 . " بزند بهم را ازدواج برده بين از را مذكور عقد اثر تواند مي  وقت

 
 : ميگويد سپس

 عدالتي بي يك اين و ميباشد  الزم زن به نسبت و است جايز بمرد نسبت ازدواج عقد " 
 مدني قانون 1133 ماده عبارت وقت هر من. است  داده قرار مرد اسير را زن كه است قانوني
 و مدارس اين از و ايراني بانوان از ميخوانم،) بطالق مرد حق قانون( ايرانرا شاهنشاهي كشور

 . " كشم مي خجالت دموكراسي و اقمار و اتم قرن اين از و دانشگاهها
 

 فسخ از غير  طالق اينكه آن و كنند درك را واضحي امر يك اند نتوانسته اوال آقايان اين
 به( زوجين از هيچيك يعني است، الزم طبيعتا ازدواج عقد ميگويند اينكه است، ازدواج
 و ميرود ميان از آن آثار تمام شود فسخ عقد اگر ندارند، فسخ حق) خاصي موارد استثناء

 از مهر آنجمله از و آثار، تمام ميگردد فسخ ازدواج عقد  كه مواردي در ميشود، يكن لم كان
   كه طالق خالف بر ندارد، عده ايام نفقه همچنين. ندارد را آن مطالبه حق  زن ميرود، ميان
 عقد را زني مردي اگر برد، نمي ميان از بكلي را عقد آثار ولي ميبرد ميان از را زوجيت علقه
 زناشوئي زندگي روز يك از بعد و دهد قرار مهر تومان پانصدهزار فرضا او براي و كند

 از بعد مرد اگر و بپردازد، دهع ايام نفقه  بعالوه را مهر تمام بايد دهد طالق را زن بخواهد
 زني چنين چون و بپردازد را مهر نصف بايد دهد طالق را زن  زناشوئي ارتباط از قبل و عقد
 آثار همه تواند نمي طالق ميشود معلوم پس. ندارد موضوع طبعا عده ايام  نفقه ندارد عده
 از ندارد، مهر حق نز بشود، فسخ نامبرده ازدواج اگر صورتيكه در ببرد، ميان از را عقد

 جا همين



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 ٢۶٩

. ندارد منافات ازدواج عقد  بودن الزم با طالق حق. است فسخ غير طالق ميشود معلوم 
 قرار مواردي در را فسخ حق. طالق حساب و فسخ حساب :است شده قائل حساب دو اسالم
 زن به مه و داده مرد به هم را حق اين. باشد زن يا مرد در عيوب از اي پاره كه است داده
 و ميگيرد صورت خانوادگي حيات شدن جان بي و مردن صورت در  كه طالق حق خالف بر

 . است مرد به منحصر
 اي جداگانه مقررات طالق براي و كرده جدا فسخ حساب از را طالق حساب اسالم اينكه
 كه نيست اين از ناشي مرد طالق اختيار اسالم، منطق در كه ميرساند است كرده وضع
 .باشد داده مرد به امتيازي خواسته ماسال
 خجالت مصنوعي اقمار و دانشگاهها و مدارس از اينكه براي كه گفت بايد اشخاص اين به

 و فسخ فرق هم تا بخوانيد درس بدهيد زحمت خود به مدتي كه است اين بهتر نكشيد،
 بشويد، شناآ اسالمي خانوادگي و اجتماعي دقيق و عميق فلسفة با هم و دريابيد را طالق

 عبور آنها مقابل از فرازي باگردن بلكه نكشيد خجالت دانشگاهها و مدارس از تنها نه كه
 .درمان بي سخت است دردي جهل كه افسوس اما. كنيد

 جريمة طالق
 من. اند كرده مي معين برايش جريمه طالق، از جلوگيري براي جهان قوانين از بعضي در

 كه نويسند مي ولي نه، يا دارد وجود قانوني چنين جهان امروز قوانين در دانم نمي
 مجازات دهد طالق را خود زن موجه علت بدون كه شوهري براي رم مسيحي امپراطورهاي

 .بودند شده قائل
 و است خانوادگي بنيان ثبات براي زور اعمال از استفاده ديگر نوعي اين، كه است بديهي
 .باشد نمي بخش نتيجه

 ه صورت حق تفويضيحق طالق براي زن ب
 به طالق كه بود اين دربارة ما سخنان همة اينكه آن و است الزم مطلب يك ذكر اينجا در

 توكيل عنوان به تواند مي مرد اينكه اما. است مرد مختصات از طبيعي حق يك صورت
 هم كه است ديگري مطلب بدهد، طالق حق زن به خود طرف از خاصي موارد در يا مطلقاً

 براي ضمنا. است كرده  تصريح آن به ايران مدني قانون هم و است، قبول مورد الماس فقه در
  حق اين و نكند صرفنظر خود توكيل از مرد اينكه
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 را توكيل اين معموال آيد در عزل بال وكالت صورت به يعني ننمايد سلب زن از را تفويضي 
 در يا مطلقا زن شرط،  ناي بموجب. ميدهند قرار الزم عقد يك در ضمني شرط عنوان به

 االيام قديم از لهذا. نمايد مطلقه را خود تواند مي است شده معين قبال كه خاصي موارد
 ضمن شرط بصورت داشتند، نگراني  شان آينده بشوهران نسبت جهات بعضي از كه زناني
 . ميكردند استفاده آن از عنداللزوم و ميداشتند محفوظ را طالق حق خود براي العقد

 يعني قراردادي،  بصورت اما. ندارد طبيعي بصورت طالق حق زن اسالمي، فقه نظر از عليهذا
 . باشد داشته تواند مي العقد ضمن شرط بصورت

 :گويد مي چنين مدني قانون 1119 ماده
 
 ضمن در نباشد مزبور عقد مقتضاي با مخالف كه شرطي هر ميتوانند ازدواج عقد طرفين " 

 بگيرد، ديگر زن شوهر، گاه هر شود شرط اينكه مثل بنمايند، ديگر  الزم عقد يا ازدواج عقد
 يا كند، قصد سوء زن حيات عليه بر يا نمايد، انفاق ترك يا شود، غايب معيني مدت در يا

 در وكيل و وكيل زن شود،  تحمل قابل غير يكديگر با آنها زندگاني كه نمايد رفتاري سوء
 مطلقه را خود نهائي حكم صدور و  محكمه در شرط حققت اثبات از پس كه باشد توكيل
 . " نمايد

 
 طالق ايران،  مدني قانون و اسالمي فقه نظر از ميگويند اينكه ميفرمائيد، مالحظه چنانكه

 . نيست صحيحي سخن شده سلب بكلي زن از و شده داده مرد به كه است يكجانبه حق
 براي طبيعي  حق يك بصورت طالق حق يرانا مدني قانون نظر از هم و اسالمي فقه نظر از

 . باشد داشته وجود ميتواند تفويضي و قراردادي حق يك بصورت ولي ندارد وجود زن
 و ناجوانمردانه  هاي امتناع موضوع يعني خود بحث دوم بقسمت كه است آن نوبت اكنون

 كه مشكل اين ايبر حلي راه اسالم آيا ببينيم. بپردازيم طالق از مردان از بعضي ستمگرانه
 مطلب اين اطراف در آينده فصل در نه؟ يا  كرده بيني پيش است بزرگي مشكل هم حقيقتا
 اول قسمت در ما سخن اينكه از ضمنا كرد، خواهيم بحث " قضائي طالق " عنوان تحت

 . ميخواهم  معذرت شد طوالني
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 طالق قضائي 
 

 . بگيرد صورت زوج هبوسيل نه قاضي بوسيله كه طالقي يعني قضائي، طالق
 است محكمه تنها و است قاضي دست در مطلقا طالق اختيار جهان، قوانين از بسياري در
 طالق طالقها تمام قوانين  اين نظر از بدهد، رأي زوجيت انحالل و طالق به تواند مي كه

 يخانوادگ كانون تشكيل از هدف و ازدواج  بروح توجه با گذشته مقاالت در ما. است قضائي
 روشن را نظريه اين بطالن باشد داشته خانوادگي محيط در بايد زن كه موقعي و مقام و

 بنظر بسته نميتواند ميكند طي را خود عادي جريان كه طالقهائي  كرديم ثابت و كرديم
 . باشد قاضي
 كه سنگيني و سخت شرائط همه با قاضي اسالم، نظر از آيا كه اينست در ما فعلي بحث
 در اينكه يا ندارد، طالق  حق احوالي و اوضاع و شرائط هيچ در است قائل قاضي براي اسالم
 يياستثنا يليخ طيشرا آن چند هر ميشود؟ پيدا قاضي براي حقي چنين خاصي شرايط

 .باشد بوده ونادرالوجود
 يط را خود يعيطب انيجر زن با او روابط نكهيا شرط به اما است مرد يعيطب حق طالق
 از كند يزندگ زن با خواهد يم اگر كه است نيا به زن با شوهر روابط يعيبط انيجر. كند
 سر واگر باشد، داشته معاشرت حسن او با د،ينما ادا اورا حقوق كند، يدار نگه يخوب به او

 طالق از يعني دهد، طالق را او يكيون يخوب به ندارد او با يزندگ
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 بپردازد او به سپاسگزاري عنوان به ديگر  لغيمب بعالوه را او واجبه حقوق نكند، امتناع او 
 يافته پايان را زناشوئي علقه و ).1(» قدره المقتر علي و قدره الموسع علي متعوهن و «

 .كند اعالم
 زندگي سر نه  كه شود پيدا مردي اگر يعني چطور؟ نكند طي را خود طبيعي جريان اگر اما 
 را زن نه و دارد، پسندانه  اسالم و تمندانهسعاد خانوادگي كانون تشكيل و معاشرت حسن و

 و نظر جلب و زوجيت بوظايف نه ديگر  بعبارت برود، خود كار دنبال كه ميگذارد آزاد
  .كرد؟ بايد چه اينجا در دهد، مي رضايت  طالق به نه و دهد، مي تن زن رضايت
. كند مي  يط را خود طبيعي جريان بخود خود كه است طبيعي زايمان نظير طبيعي طالق

 نظير دهد، مي تن  طالق به نه و كند مي عمل خود بوظائف نه كه مردي طرف از طالق اما
 . آورد بيرون بايد را نوزاد جراح و پزشك كمك با كه است طبيعي غير زايمان

 

 آيا بعضي ازدواجها سرطان است و زن بايد بسوزد و بسازد؟ 
 ميگويد هم باز آيا ميگويد؟ چه مردان اينگونه و طالقها اينگونه درباره اسالم ببينيم اكنون

 بايد زن نداد، رضايت بطالق  مردي چنين اگر و است مرد بنظر بسته صددرصد طالق كار
 تماشا را ظالمانه وضع اين دور از و ميگذارد يكديگر روي را دستها اسالم و بسازد و بسوزد

  كند؟ مي
 نوع يك اين ، نيست پذير چاره كار اين ماسال رنظ از :ميگويند. همينست بسياري عقيده

 تا بسازد و بسوزد بايد زن ندارد،  چاره و ميشوند آن گرفتار افرادي احيانا كه است سرطان
 . شود خاموش حياتش شمع تدريجا
 دم همواره كه ديني. دارد قطعي تضاد اسالم مسلم اصول با تفكر طرز اين اينجانب، بعقيده

 اساسي و اصلي هدف يك بعنوان را  عدالت برقراري يعني " سطبق قيام " ميزند، عدل از
 الناس ليقوم الميزان و ابالكت معهم انزلنا و بالبينات رسلنا ارسلنا لقد «ميشمارد انبيا همه

 و فاحش ظلم چنين براي است ممكن چگونه). 2( »بالقسط
 

 :يپاورق
 .236/ بقره. 1
 .25/ديحد. 2
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 وضع بصورتي را خود قوانين اسالم است ممكن مگر !؟دباش نكرده انديشي چاره واضحي 
  !؟بميرد تا بكشد رنج سرطاني بيمار يك مانند اي بيچاره كه باشد اين اش نتيجه كه كند

 " عدل " دين اسالم  كه دارند اعتراف و اقرار اينكه با افراد برخي كه است تأسف موجب
 اي ظالمانه قانون بشود بنا اگر. ميدهند نظر اينچنين ميشمارند، " عدليه " از را خود و است

 ديگريرا ستمگرانه قانون كه بود نخواهد مانعي ببنديم اسالم  به " سرطان " عنوان تحت را
 و " اعصاب  فلج " بعنوان ديگريرا قانون و " سل " بهانه به ديگريرا قانون و " كزاز " بعنوان
 . ريمبپذي ديگر هاي بهانه به ديگريرا ستمگرانه قوانين

  رفت؟ كجا است اسالمي تقنين اساسي ركن كه " عدل " اصل پس است اينچنين اگر
  رفت؟ كجا است انبيا هدف كه " بقسط قيام "

 و شد، سرطان دچار  بيماري اگر آيا سرطان، خوب، بسيار ميكنم عرض. سرطان - ميگويند
 نجات را بيماران جان و كرد اقدام  فوري نبايد كرد، عمل را سرطان بشود ساده عمل يك با

  داد؟
 در بصورتي  احوال و اوضاع بعد و دهد مي تن او با زندگي براي مردي بهمسري كه زني
 و زندگي بخاطر نه زن  طالق از و كند مي استفاده سوء خود اختيارات از مرد آن كه آيد مي

 و كند جلوگيري مناسب و واقعي شوهر  يك با او آينده ازدواج از اينكه براي بلكه همسري،
 يك مانند زني چنين حقا ميكند، خودداري نگهدارد، " كالمعلقه " را او قرآن تعبير به

 است، عمل قابل بسهولت كه است سرطاني سرطان، اين اما. است گرفتار سرطاني بيمار
 و  عمل گونه اين. مييابد باز را خود كامل و قطعي شفاي ساده عمل يك از پس بيمار

 . است پذير امكان شرائط واجد شرعي قاضيان و اكمانح بدست جراحي
 امتناعهائي ما جامعه در بزرگ مشكل دو از يكي كرديم اشاره پيش مقاالت در همچنانكه

 ستم دين بهانه به و دين نام  به راه اين از و. كنند مي طالق از ستمگر مردان برخي كه است
 كه دين و اسالم بنام غلط تفكر رزط آن  بضميمه ستمگريها اين. ميشوند مرتكب بزرگي
 از بيش كند، تحمل عالج قابل غير سرطان يك بعنوان را ستمها اينگونه بايد زن :ميگويد

 . است گذاشته اثر اسالم عليه ديگر سوء تبليغ هر
  سلسله  اين حدود از و دارد، تخصصي و فني جنبه اينمطلب در بحث اينكه با
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 بينان بد بر تا ، كنم بحث مطلب اين اطراف در اندكي ميدانم الزم است، خارج مقاالت
 . است حرفها اين از غير گويد مي اسالم آنچه كه كنم روشن

 

 بن بستها 
 مسائل قبيل از ديگر موارد در نيست، طالق و ازدواج بمسائل منحصر بستها بن اينگونه
 بستها بن اين با طالق و ازدواج مورد غير در اسالم آيا ببينيم نخست آيد، مي پيش نيز مالي
 است پذيرفته ناپذير چاره پديده يك بصورت و بست  بن بصورت را اينها آيا است؟ كرده چه
  ؟است كرده چاره و برده  ميان از را بست بن يا

 يك قبيل از تقسيم قابل غير كاالي يك مالك ديگر، راه از يا ارث راه از نفر دو كنيد فرض
 آن از مشتركا نيستند حاضر و شوند مي  نقاشي تابلو يا بيلاتوم يا انگشتر يك يا گوهر

 هيچ ديگري، اختيار در گاهي و باشد آنها از يكي اختيار در گاهي اينكه به :كنند استفاده
 در نيز ديگري توافق هيچگونه و بفروشد بديگري را خود سهم نيست حاضر  هم آنها از كدام
 از يك هر  تصرف ميدانيم طرفي از. نميگيرد صورت آنها ميان در مال آن از استفاده  زمينه
 كرد؟ بايد چه موارد گونه اين در. است ديگر طرف رضايت و اذن به موقوف مال آن در آنها
 و ينحل ال مشكله يك بصورت را موضوع و گذاشت  استفاده بال و معطل را مال آن بايد آيا
 معين چاره راه امور اينگونه براي اسالم اينكه يا كرد؟ رها عالج  قابل غير بغرنج حادثه يك

 ؟است كرده
 حق. پذيرد نمي  ينحل ال مشكله يك بصورت را مسائل اين اسالمي فقه كه اينست حقيقت
 محترم باشد مال ماندن  استفاده بي به منجر كه آنجا را مال بر تسلط اصل و مالكيت

 شرعي حاكم به ثروت، ماندن هاستفاد بال از جلوگيري بخاطر موارد اينگونه در. نميشمارد
 كه دهد مي اجازه اختالفي مسأله يك عنوان به  قاضي به يا و اجتماعي امر يك بعنوان
  نظر مورد مال مثال. بدهند صحيحي ترتيب حقوق، صاحبان امتناع و لجاجت عليرغم
 آن قيمت و شود فروخته مال آن يا و شود تقسيم آنها ميان االجاره مال و شود داده اجاره

 ممتنع ولي " بعنوان كه  است قاضي يا حاكم وظيفه حال هر به. بشود قسمت آنها ميان در
 بدهند رضايت مال اصلي صاحبان كه ندارد  ضرورتي هيچ بدهد، كار باين صحيحي ترتيب "
 . ندهند يا

  نميشود؟ است قانوني حق يك كه مالكيت حق رعايت موارد اينگونه در چرا
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 ماندن استفاده بال و شدن ضايع از جلوگيري اصل :است كار در يگريد اصل اينكه براي
 بال و تعطيل و بركود منجر كه  است الزم آنجا تا مال صاحبان تسلط و مالكيت رعايت. مال

 . نشود ثروت و مال ماندن استفاده
 هيچيك و است،  قبيل اين از ديگري چيز يا شمشير يا گوهر اختالف مورد مال كنيد فرض

 نيم دو را آن حاضرند نفر دو هر اما بفروشد، ديگري به را خود سهم نيست حاضر آنها از
 توافق كه اند كشانده آنجا به را لجاجت كار  يعني ببرد، را آن از نيمي كدام هر و كنند
 نيم دو كه اتومبيلي يا شمشير يا گوهر است بديهي. بيندازند  ارزش از را مال آن اند كرده
 . است مال تضييع چون چرا؟. خير ميدهد؟ اجازه اسالم آيا. ميافتد ارزش از بشود
 بكنند كاري  چنين بخواهند آنها اگر ميگويد اسالم فقهاء اول درجه بزرگان از حلي عالمه
 چنين اجازه آنها به كه  نيست كافي ثروت صاحبان توافق بگيرد، را آنها جلو بايد حاكم
 . شود داده كاري

 

 بن بست طالق 
 وظائفي و حقوق دارد، ناسازگاري سر مردي اگر. كرد بايد چه طالق مسأله در ببينيم وناكن
  است اخالقي بعضي و) نفقات( است مالي بعضي كه است گذاشته او عهده بر اسالم كه را
 انجام) آميزش و همخوابگي حق(  است جنسي بامر مربوط بعضي و) معاشرت حسن(

 حال عين در را، آنها از بعضي يا نكند ادا را وظائف و وقحق اين از يك هيچ خواه دهد، نمي
 از اهميتي مورد و الزم اصل آيا كرد؟ بايد چه اينجا در دهد، طالق را زن نيست هم حاضر
  در همانطوريكه بدهد مداخله اجازه شرعي قاضي يا بحاكم اسالم كه دارد وجود  اسالم نظر
  ندارد؟ وجود اصلي چنين يا ميدهد اي اجازه چنين اموال مورد

 

 نظر آيت اهللا حلي 
 مقيم حلي اهللا  آيت حاضر، عصر اول طراز فقهاء از يكي بدست را سخن رشته اينجا در من

 نظر مطلب اين درباره " الزوجيه  حقوق " بنام اي رساله در له معظم. ميدهم اشرف نجف
 . اند داده

  :است اين است مرد امتناع و زن بحقوق مربوط آنچه در ايشان نظريه خالصه
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 سلسله يك و است انسان دو ميان شركت نوعي حال عين در است، مقدسي پيمان ازدواج
 طرفين سعادت كه است  تعهدات آن انجام با تنها آورد، مي بوجود طرفين براي تعهدات
 يافتن انجام و آنها سعادت به دارد بستگي نيز اجتماع سعادت بعالوه. ميگردد تأمين

 . يكديگر برابر در نهاآ تعهدات
 حسن زناشوئي، و خوابگي هم حق كسوه، و نفقه از است عبارت زوجه عمده حقوق

 . اخالقي معاشرت
 كند خودداري نيز  طالق از و كند، خالي شانه زن به نسبت خود تعهدات انجام از مرد اگر

  شود؟ مقابله مرد با بايد چگونه و چيست؟ زن تكليف
 اجراي با و باشد  داشته دخالت حق شرعي حاكم اينكه يكي ميشود، فرض راه دو اينجا در

 مرد برابر در خود تعهدات انجام از خود بنوبه نيز زن اينكه ديگر كند، يكسره را كار طالق
 . نمايد خودداري

 حاكم مجوزي  چه و اصل چه روي ببينيم شرعي، حاكم دخالت يعني اول نظر نقطه از اما
  .دارد دخالت حق دموار اينگونه در شرعي
 تسريح او بمعروف  فامساك مرتان الطالق « " :فرمايد مي چنين بقره سوره در كريم قرآن

 به نگهداري يا پس آن از. نيست بيش  نوبت دو) رجوعو( طالق حق يعني )1(" ...» باحسان
 .نيكي به كردن رها يا و شايستگي

 او بمعروف فامسكوهن اجلهن فبلغن اءالنس طلقتم اذا و «:فرمايد مي بقره سوره در وباز 
 يعني )2(»نفسه ظلم فقد ذلك يفعل من و لتعتدوا ضرارا تمسكوهن ال و بمعروف  سرحوهن

 يا و كنيد نگهداري  بخوبي آنها از يا رسيد، آنها عده موقع و داديد طالق را زنان گاه هر
 آوري زيان بشكل را آنها يدكن ستم آنها  به اينكه براي مبادا. بگذاريد باز جلوشانرا بخوبي

 . است كرده ستم خويشتن به كه بداند بايد كند چنين كه هر. كنيد نگهداري
 يكي خانوادگي  زندگي در مردي هر اينكه آن و ميشود استفاده كلي اصل يك آيات اين از
 دهد انجام شايستگي و بخوبي را وظائف و حقوق تمام يا كند، انتخاب بايد را راه دو از
 علقه يا و) شايستگي به نگهداري - بمعروف ساكام(

 :يپاورق
 229/بقره.1
 .231/بقره. 2
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 يعني سوم شق .)نيكي به كردن رها - باحسان  تسريح( نمايد رها را زن و قطع را زوجيت 
 وجود اسالم نظر از نكند، نگهداري او از هم شايستگي و  بخوبي و ندهد طالق را زن اينكه
 بعيد و. ميكند نفي را سوم شق همان "غ لتعتدوا ضرارا تمسكوهن ال و « " جمله. ندارد
  و عمدا زوج كه بشود مواردي شامل هم باشد، داشته اعمي مفهوم فوق جمله كه  نيست
 چند هر  كه بشود مواردي شامل هم و كند، مي آور زيان و سخت زن بر را زندگي تقصيرا

 چيزي زن براي ضرر و زيان جز زن ينگهدار حال بهر ولي ندارد عمدي و تقصير زوج
 را مرد  تكليف و شده وارد مرد رجوع عدم و رجوع و عده مورد در چند هر آيات اين. نيست
 زن از بخواهد كه باشد  اين خاطر به باشد، اساسي پايه بر بايد او رجوع كه كند مي روشن

 اختصاص اما كند، تاذي را بيچاره  زن بخواهد اينكه بخاطر نه كند، نگهداري بشايستگي
 بيان حال همه و وقت همه در را زوجيت حقوق و است كلي اصل يك ندارد، مورد باين

 راه و كند انتخاب را گذشته راه دو از يكي بايد زندگي در كلي بطور زوج يعني. ميكند
 . ندارد وجود برايش سومي
 است مرداني  مخصوص آيات اين اند كرده خيال شده لغزش دچار جا همين از فقها از بعضي

 در حال هر در را مردان  همه تكليف آيات اين خير،. كنند رجوع عده در خواهند مي كه
 ائمه كه اينست آيات سياق از گذشته ، مطلب اين بر ما دليل. ميكند روشن همسرشان برابر
) ع (باقر امام اينكه مثل. اند كرده استشهاد و استدالل نيز  عده مورد غير در آيات باين اطهار
 چهار از پس) نكند نزديكي خود زن با كه ميخورد قسم كه كسي يعني( كننده ايال :فرمود

 خداوند زيرا. دهد طالق را خود زن يا و بدهد كفاره و بشكند را خود قسم بايد اجبارا  ماه
 . » باحسان تسريح او بمعروف امساك « :ميفرمايد

 از و كند عقد او براي زني كه بود داده التوك ديگر بمرد كه مردي مورد در صادق امام
 امام. كرد انكار را خود وكالت  موكل اما كرد، را اينكار وكيل و كند معين مهر او جانب
 مرد آن اگر اما. كند انتخاب ديگري شوهر خود براي كه نيست حرجي زن آن بر فرمود
 است واجب او بر است، دهبو وكالت روي از است گرفته صورت  كه عقدي و داده وكالت واقعا
 خداوند زيرا. بگذارد بالطالق را زن اين نبايد بدهد، طالق را زن اين اهللا بين و  بينه ما في
 :ميفرمايد قرآن در
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 يك را آيه اين اطهار ائمه ميشود معلوم پس. "» باحسان تسريح او بمعروف فامساك « " 
 . ندارد خاص بمورد  اختصاص ميدانند، كلي اصل
 را زوج بايد ميدهد طالق نه و كند مي عمل زوجيت بوظايف نه مرد كه آنجا شرعي حاكم
 امام. ميدهد طالق حاكم خود نداد طالق اگر. كند طالق تكليف او به اول. كند احضار
 او و دارد زني كس هر " فرمود است  كرده نقل حضرت آن از ابوبصير كه روايتي در صادق

 بوسيله( را آنها كه است الزم مسلمين پيشواي بر ،ميپردازدن را او نفقه و ميپوشاندن را
 . " كند جدا يكديگر از) طالق

 
 كه كس هر حاضر، عصر اول طراز فقيه يك نظريه از مختصري بسيار خالصه بود اين

 . كند مراجعه له معظم  درس تقريرات از الزوجيه حقوق برساله بايد بخواهد بيشتري تفصيل
 قاعده و اصل يك " باحسان تسريح او بمعروف امساك « " جمله ديدفرمو مالحظه چنانكه

 عليهذا. است داشته مقرر را  زوجيت حقوق آن، چوب چهار در كريم قرآن كه است كلي
 ضرارا تمسكوهن ال و « " جمله با  كه تأكيدي بموجب بخصوص و اصل اين بحكم اسالم

 اختيارات از خبري بي خدا از مرد كه دهد نمي  اجازه بهيچوجه است فرموده "" لتعتدوا
 و او قراردادن مضيقه در بخاطر بلكه او با زندگي بخاطر نه را زني و كند استفاده سوء خود

 . دارد نگه ازدواج قيد در ديگر مرد با ازدواج از او جلوگيري
 

 شواهد و دالئل ديگر 
 زيادتر دالئل و شواهد است، شده ذكر الزوجيه حقوق رساله در كه دالئلي و شواهد بر عالوه

 اسالم نظر از "» باحسان  تسريح او بمعروف امساك « " جمله ميرساند كه هست ديگري
 انسان چه هر. شود رعايت آن چوب چهار در بايد زوجيت حقوق و است كلي اصل يك

 به بيشتر و مييابد روشنتر آنرا كند، مي مطالعه  مطلب اين جوانب و اطراف در بيشتر
 . ميبرد پي اسالم  مبين دين قرراتم استحكام

  :فرمود كه ميكند روايت صادق امام از 502 صفحه 5 جلد كافي در
 
 امساك:اهللا اخذ الذي بالميثاق اقررت " :فليقل المرأه يتزوج ان الرجل اراد اذا «
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 . " » باحسان تسريح او بمعروف 
 از خداوند كه پيماني به مميكن اعتراف بگويد كند ازدواج خواهد مي مردي كه وقتي يعني
 . دهم طالق نيكي به يا و كنم نگهداري شايستگي به را زن اينكه آن و است گرفته من

 
  :ميفرمايد النساء سوره از 21 آيه در
  » منكم اخذن و بعض الي بعضكم افضي قد و تأخذونه كيف و « "
) دادن قرار مضيقه در با و رزو با( ايد داده زنان به كه مهري چگونه يعني "غ غليظا ميثاقا «
 شما از زنان و ايد گرفته كام يكديگر از و رسيده بيكديگر آنكه حال و ميگيريد؟ آنها از

 . اند گرفته شديدي و استوار پيمان
 

 پيمان  همان شديد و استوار پيمان از مقصود كه دارند اعتراف سني و شيعه مفسرين
. است گرفته مردان از» باحسان تسريح او فبمعرو امساك « جمله با خداوند كه خداست،

 و اعتراف بدان بايد ازدواج هنگام مرد :فرمود السالم عليه صادق امام كه پيماني همان يعني
 . نمايد رها نيكي به يا و كند  نگهداري بشايستگي را زن كه كند، اقرار

 
. اند كرده نقل آنرا  سني و شيعه و فرمود الوداع حجه در كه دارد معروفي جمله اكرم پيغمبر
  :فرمود اكرم پيغمبر

  " ..» اهللا بكلمه فروجهن استحللتم و اهللا بامانه اخذتموهن فانكم النساء في اهللا اتقوا « "
 بعنوان را آنها شما بترسيد، او از و بگيريد نظر در را خدا زنان مورد در الناس ايها يعني
 . ايد كرده حالل خود بر " خدا كلمه " با را آنها عصمت و ايد برده خود نزد خدا امانت

 
  :مينويسد النهايه كتاب در اثير ابن

  مردان بر زنان عصمت آن بموجب فرمود اكرم پيغمبر كه خدا كلمه از مقصود "
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 تسريح او بمعروف امساك « :شده ادا قرآن در جمله  اين با كه است همان شود مي حالل
  » باحسان

 

 نظر شيخ الطائفه 
 ناتواني يعني " عنه " درباره آنكه از پس 185 صفحه 2 جلد خالف كتاب در طوسي شيخ

 فسخ خيار زن است، " عنين " مرد كه شد ثابت آنكه از پس ميگويد و ميدهد نظر جنسي
 شده استدالل آيه اين به نيز و گويد مي آنگاه است، اينمطلب بر فقها  اجماع ميگويد. دارد
 و بخوبي  زن از نيست قادر چون عنين " » باحسان تسريح او بمعروف امساك « "  است

 . نمايد رها را او بايد پس كند نگهداري شايستگي
 اجازه زورگو بمرد هرگز اسالم كه فهميد ميتوان قاطع بصورت و بخوبي اينها مجموع از

 . كند نگهداري محبوس  يك بعنوان را زن و كند استفاده سوء طالق حق از كه نميدهد
 خود  روي قاضي نام كه كسي هر كه شود استفاده چنين نبايد شد گفته آنچه از ولي

 سنگيني و سخت شرايط اسالم نظر از قاضي. دارد مسائل اينگونه در مداخله حق گذاشته
 . نيست آن در بحث جاي اكنون كه دارد

 آن با اسالم نظر از قضائي طالق كه اينست باشيم داشته توجه آن به بايد كه ديگري مطلب
 صورت نادرالوجود و استثنائا  خيلي دارد خانوادگي كانون ابقاء در اسالم كه عنايتي همه

 اروپا و امريكا در كه آيد در آنصورتي به  طالق كه دهد نمي اجازه بهيچوجه اسالم. ميگيرد
 و شكايت خودش شوهر از زني مثال. ميخوانيم ها روزنامه در  مرتب را اش نمونه و دارد وجود

 في في يا ندارد، دوست او دارم دوست من كه فيلمي اينكه بخاطر كند مي  طالق تقاضاي
 . است بشريت سقوط مظهر كه مسخره مسائل قبيل اين از و نميبوسد را عزيزم  سگ

 21 مقاله در  كه مطلبي بمفهوم ضمنا گفتيم، مقاله چند اين در آنچه از محترم خواننده
  :ترتيب اين به كرديم ذكر طالق درباره نظريه پنج الهمق آن در ما برد، پي گفتيم
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 . آن جلو از اجتماعي و اخالقي قيود همه برداشتن و طالق اهميتي بي - 1
  .)كاتوليك  كليساي نظريه( كلي بطور طالق از جلوگيري و ازدواجها همه ابديت - 2
 . نباشد  حاللان قابل بهيچوجه زن طرف از و انحالل قابل مرد طرف از ازدواج - 3
 راهي و باشد،  انحالل قابل خاصي شرائط در زن طرف از هم و مرد طرف از هم ازدواج - 4
 مدعيان نظريه( .باشد همانند و جور يك ميشود داده قرار مرد و زن از يك هر براي كه

 ) حقوق تساوي
 مرد خروجي در اما. نيست بسته نيز زن براي است، باز مرد براي همانطوريكه طالق راه - 5
 . است تا دو زن خروجي در با
 العقد ضمن شرط مورد در آنچه از. ميكند تأييد را پنجم نظر اسالم كه گفتيم مقاله آن در
 حق يك بصورت را  طالق چند هر اسالم كه شد معلوم گفتيم قضائي طالق مورد در هم و

 مخصوصي خروجي درهاي و است  نبسته او بر بكلي را راه اما شناسد، نمي زن براي طبيعي
 . است گذاشته باز زن براي

 و ائمه كه عقائدي  به توجه با خصوصا. كرد بحث ميتوان اينها از بيش قضائي طالق درباره
 آنها طبق بر اسالمي كشورهاي ساير در كه عملي و دارند اسالمي مذاهب ساير فقهاء

  .ميدانيم كافي  مقاالت اين براي را همينقدر ما اما. ميشود
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 تعدد زوجات  :بخش يازدهم
 

 . انسان زندگي تاريخ در همسري چند انواع
 . كرد لغو را جاهليت زناشوئي نوع چهار از نوع سه اسالم،

 . شوهري چند و جنسي كمونيسم
 . يافت رواج زني چند و خورد شكست شوهري چند چرا
 . دارد  يتاهم مادي عنصر از بيش زناشوئي معنوي عنصر مرد، خالف بر زن، براي
 . مرد حقوق نه است زن حقوق جزء زوجات تعدد
 . زوجات تعدد تاريخي علل
  است؟ زمين مشرق هواي و آب زائيده زوجات، تعدد آيا

 . شرقي فورم همسري چند و غربي فورم همسري چند
 . مسيح دين  مقررات نه بوده فحشا رواج زمين مغرب در زوجات تعدد نشدن مرسوم علت
 . است بوده زن حق كننده ادا گاهي داشته، حقوقي مجوز گاهي كرده، زورگوئي گاهي زوجات، تعدد نظر از مرد
 . همسري چند در زن حق
 . گويند مي سخن ارقام و آمار

  چرا؟. دارد  فزوني ازدواج براي آماده مرد رقم از ازدواج براي آماده زن رقم هميشه
 . است كرده سكوت انساني وقحق بزرگترين از يكي درباره بشر حقوق اعالميه

 . ندارد مانعي همسري چند باشد داشته سبيل و ريش " زن هووي " اگر انگلستان مردم فتواي به
  است؟ همسري چند مرد طبيعت آيا
 . همسر چند عمال و باشد همسر تك قانونا مرد، گويند مي

 . او ذاتي طبيعت نه آورد مي وجود به فاسد محيط را مرد خيانت عوامل
 . بيفزايد خود كامگيريهاي بر و بكاهد زن به نسبت خود تعهدات از شده موفق بيستم قرن مرد

 .  است خطرناكتر بحراني هر از كنند مي ايجاد مانده شوهر از زنان كه بحراني
 . همسري چند معايب و اشكاالت

 . يكي زن يكي، خدا :مردان اكثر عقيده به
 . نيست بندي جيره و تقسيم قابل احساسات و عشق
 . كند مي تبديل جنگ ميدان  به باشد نيكي و مهر بخش الهام بايد كه را خانوادگي محيط همسري، چند
  فروشد؟ مي ديگر بار فروخته، بار يك كه را خود زناشوئي منافع چگونه مرد،
 . همسري چند مسأله در اسالم نقش

 . مشروط هم و كرد محدود هم را همسري چند اسالم،
 . زوجات تعدد در جسمي و ليما شرط
 . همسري چند از امروز مرد تنفر علل
 . " وفا " نه است " گناه " كرده پر قرن اين در را همسري چند جاي آنچه
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  زوجات تعدد
 يعني اختصاص،  روح همسري تك در. است زناشوئي فرم ترين طبيعي " همسري تك "

. است حكمفرما است، متفاوت  ثروت خصوصي مالكيت با البته كه خصوصي و فردي مالكيت
 از " را ديگري جنسي منافع و عواطف و احساسات شوهر و زن از يك هر همسري تك در
 . ميداند خود  شخص مخصوص و خود " آن

 يا همسري چند. است اشتراكي زوجيت يا " همسري چند " همسري، تك مقابل نقطه
 . شود فرض است ممكن شكل بچند اشتراكي زوجيت

 
  جنسي ونيسمكم

 اختصاص  معين زن به مرد نه باشد، نداشته وجود طرف هيچ در اختصاص اينكه يكي
 به آن از كه  است همان فرض اين باشد، معين مرد مخصوص زن نه و باشد، داشته

. خانوادگي زندگي  نفي با است مساوي جنسي كمونيسم. ميشود تعبير جنسي كمونيسم
 بشر دوره آن در كه نميدهد  نشان را اي دوره تاريخ، قبل ما به مربوط فرضيات حتي و تاريخ
 اين به را آنچه. است بوده حاكم آن بر  جنسي كمونيسم و بوده خانوادگي زندگي فاقد بكلي
 حالت داشته، وجود وحشي مردمان از بعضي ميان در كه هستند مدعي و اند خوانده نام

 و خانوادگي اختصاصي  زندگي ميان بوده متوسطي
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 ازدواج خواهر چند با مشتركا برادر چند قبائل بعضي در ميگويند. جنسي كمونيسم 
 ازدواج ديگر طائفه زنان از گروهي با باالشتراك  طائفه يك مردان از گروهي يا اند، ميكرده

 . اند كرده مي
  :ميگويد 60 صفحه تمدن تاريخ اول جلد در دورانت، ويل

 
 كه معني، اين به پذيرفته، مي صورت جمعي دسته بصورت ازدواج ،نقاط بعضي در "

 مثال تبت در. اند گرفته مي زني به را ديگر طائفه زنان از گروهي طائفه، يك مردان از گروهي
 اختيار بهمسري خود بتعداد را خواهر چند برادر، چند كه است بوده آن بر عادت

 كمونيسم نوع يك و است، برادر  كدام زن خواهر، كدام نبود معلوم هيچ بطوريكه اند، ميكرده
 سزار. است شده مي همخوابه خواسته مي كه  زن هر با مرد هر و داشته وجود زناشوئي در

 عادت حوادث، اين بقاياي از. است كرده اشاره انگلستان  قديم مردم ميان در مشابهي بعادت
  ديگر اقوام و وديه قوم ميان در كه شمرد بايد را برادر مرگ از پس برادر  زن با همسري

 . " است بوده شايع قديم
 

 نظريه افالطون 
 كنند، مي تأييد آنرا مورخين عموم و آيد مي بر افالطون جمهوريت كتاب از آنچنانكه
 اشتراك طبقه اين براي خود »حاكم فيلسوفان و فيلسوف حاكمان " نظريه در افالطون

 نيز درقرن كمونيسم رهبران از خيبر دانيم مي چنانكه و كند، مي پيشنهاد را خانوادگي
 اثر در محارم با زناشويي تحريم و فرويد كتاب نقل به بنا ولي نمودند پيشنهادي اينچنين
 قانون كمونيستي نيرومند كشورهاي از برخي طرف از 1938سال در فراوان، و تلخ تجارب

 .شد شناخته رسمي قانون يگانه همسري تك

 چند شوهري
 يك از بيش واحد آن در زن يك اينكه يعني است، شوهري چند همسري چند ديگر شكل
 تبت قبايل از بعضي و تودا قبيلة در كيفيت اين«: گويد مي دورانت ويل. باشد داشته شوهر
 .»است مشاهده قابل
 :كه كند مي نقل عايشه از بخاري صحيح در



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 ٢٨٧

 امروز هك است همان نوع يك. است داشته وجود زناشويي نوع چهار عرب جاهليت در
 از پس و كند مي خواستگاري دختر از دختر پدر وسيلة به مردي كه است جاري و معمول
 پدر تعيين لحاظ از ميشود پيدا دختر آن از كه فرزندي و كند مي ازدواج او با مهر تعيين
 وسيلة خود زني با زناشويي ايام خالل در مردي كه بوده اين ديگر نوع. دارد روشني تكليف

 خود براي او از تا است ميكرده فراهم محدود مدت يك براي ديگري مرد با را او زناشويي
 زن و كرد مي گيري كناره خود زن از مرد آن كه ترتيب اين به آورد، وجود به بهتري نسل
 آن از كه وقتي تا و بگذارد معين شخص فالن اختيار در را خود كه ميكرد توصيه را خود
 شده آبستن ميشد روشن همينكه ميداد، ادامه خودش گيري كناره به شد نمي آبستن مرد
 از فرزند توليد براي را آنها كه كردند مي كساني مورد در را كار اين. ميكرد نزديكي او با

 انجام نژاد اصالح و  نسل بهبود براي را اينكار حقيقت در و. ميدانستند تر شايسته خود
 نكاح بود ديگر زناشوئي ايام خالل در زناشوئي واقع در كه را زناشوئي نوع اين دادند، مي

 . ناميدند مي استبضاع
 معين زن يك با ميبود نفر ده از كمتر شان عده كه گروهي :بود اين زناشوئي ديگر نوع

 همه زن آن اينوقت در آورد، مي بدنيا فرزندي و ميشد آبستن زن آن كردند، مي برقرار رابطه
 از توانستند نمي مردان آن آنزمان رسم و عادت  طبق و ميكرد دعوت خود نزد را گروه آن

 خود كه را مردان آن از كدام هر آنزن هنگام اين در آمدند، مي  همه كنند، سرپيچي آمدن
   آن قبول از نداشت حق مرد آن و كرد مي انتخاب خود فرزند براي پدر بعنوان بود مايل
 . شد مي محسوب مرد آن قانوني و رسمي دفرزن فرزند، آن ترتيب، باين. كند امتناع فرزند
 استثناء بدون  مردي هر داشت، " گري روسپي " عنوان رسما زني كه بود اين چهارم نوع
 و ميزدند، خود خانه باالي پرچمي معموال زنان اينگونه باشد، داشته رابطه او با توانست مي
 همه آوردند مي بدنيا ندانيفرز كه آن از پس زنان  اينچنين ميشدند، شناخته عالمت آن با

 آوردند، مي شناس قيافه و كاهن آنگاه و كردند مي جمع داشتند ارتباط آنها با كه را مرداني
 هم مرد  آن و كيست، آن از فرزند اين كه داد مي رأي قيافه مشخصات روي از شناس  قيافه

 . بداند خود نونيقا و رسمي فرزند را فرزند آن و بپذيرد را شناس قيافه نظر بود مجبور
 به را) ص( محمد خداوند تا داشت، وجود جاهليت در ها زناشوئي اين همه
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 . " برد ميان از است، معمول  اكنون آنچه جز را آنها همه او و برگزيدند پيغمبري 
 
 . است  داشته وجود عرب جاهليت در شوهري چند رسم كه ميشود معلوم اينجا از

  :يگويدم القوانين روح در منتسكيو
 اين رفت چين و بهندوستان كه ميالدي نهم قرن در عرب، جهانگرد الحسن، ابوالظهير "

 ." شمرد فحشا بر دليل آنرا و كرد مشاهده) شوهري چند( را رسم
 :مينويسد او هم و
 توانند نمي قبيله اين مردان كنند، مي  زندگي نائير قبيله بنام اي قبيله ماالبار سواحل در " 

. كنند انتخاب متعددي شوهرهاي توانند مي آنها زنهاي  صورتيكه در بگيرند، زن يك از بيش
 ميباشند قبائل سلحشورترين نائير قبيله مردان كه اينست قانون اين  وضع علت من بعقيده

 از را سربازان اروپا در ما كه همانطوري و آنهاست، با جنگ حرفه دارند كه اصالتي بواسطه و
 ماالبار قبائل نشود، آنها سربازي حرفه  انجام از مانع زناشوئي عالئق تا نيمك مي منع ازدواج

 چون و دارند، معاف خانوادگي عالئق از را نائير قبيله  مردان المقدور حتي اند كرده سعي هم
 مقرر لذا كنند، ممانعت ازدواج از آنانرا مطلقا شد نمي ممكن هوا و آب گرمي بواسطه
 انجام  مانع و باشد سست آنها خانوادگي عالقه تا باشند زن يك ارايد مرد چند اند داشته
 . " نشود آنها جنگي حرفه

 
  شوهري چند الكاش

   شده سبب بيشتر همان و آورد مي بوجود شوهري چند كه اساسي و عمده اشكال
 رابطة زناشويي نوع اين در. است انساب اشتباه ،باشد نداشته موفقيتي عمال رسم اين كه
 با پدران رابطة نيز جنسي دركمونيسم همچنانكه است، نامشخص عمالً فرزند با رپد

 باز جا خود براي نتوانست جنسي كمونيسم كه طوري همان و است؛ نامشخص فرزندان
 همچنانكه زيرا باشد، بوده واقعي اجتماع يك پذيرش مورد نتوانست نيز شوهري چند كند،
  تأسيس و خانوادگي يزندگ گفتيم گذشته مقاالت از يكي در
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] و [زهيغر خواسته نده،يوآ گذشته نسل انيم يقطع وارتباط ندهيآ نسل يبرا انهيآش
 شوهري چند  بشري طوائف بعضي ميان در استثنائا و احيانا كه اين. است بشر طبيعت
 مرد طبيعت خواسته  اختصاصي عائله تشكيل كه شود نمي دليل است، كرده پيدا وجود

 يا مردان از اي عده طرف از زناشوئي  زندگي از پرهيز و تجرد انتخاب وريكههمانط نيست،
 زندگي خواهان طبعا بشر كه شود نمي دليلو ، است انحراف نوعي بر دليل صرفا نزنا

 مرد دوستي فرزند و طلبي انحصار طبيعت با تنها نه  شوهري چند. نميباشد زناشوئي
  زن كه است كرده ثابت روانشناسي تحقيقات. دارد مخالفت نيز زن طبيعت با است، ناموافق
 . است همسري تك خواهان مرد از بيش

 

 تعدد زوجات 
 تعدد يا زني چند. است زوجات تعدد يا زني چند همسري، چند ديگر نوع و ديگر شكل

. است داشته بيشتري  موفقيت و رواج جنسي، كمونيسم و شوهري چند خالف بر زوجات،
. اند پذيرفته آنرا نيز متمدن ملل از بسياري است، داشته وجود وحشي بائلق ميان در تنها نه

 بعضي و ساسانيان زمان در ايران ملت و يهود قوم مردم ميان در جاهليت، عرب از گذشته
 گرفتن مااليو قانون در " :ميگويد منتسكيو. است داشته وجود قانون و رسم  اين ديگر ملل
 :گويدمي او هم و " بود مجاز زن سه

 بگيرند، زن چندين مردها داد اجازه  مخصوص جهات و بعلل روم امپراطور واالتنينين " 
 " مثل روم امپراطوران ساير طرف از نبود مناسب اروپا  هواي و آب با قانون اين چون ولي

 . " گرديد لغو " مونوريوس " و " آكارديوس " و " تئودور
 

 اسالم و تعدد زوجات 
 تقييد و تحديد آنرا  بلكه نكرد، لغو و نسخ بكلي شوهري، چند خالف بر ا،ر زني چند اسالم
 چهارتاست، كه شد قائل حداكثر آن  براي و برد ميان از را محدودي نا طرفي از يعني كرد،

 متعدد همسران كه نداد اجازه كس بهر و داد قرار  شرائطي و قيود آن براي ديگر طرف از و
 زني چند اسالم چرا اينكه درباره همچنين و شرائط و قيود آن بارهدر  آينده در. كند انتخاب

 . كرد خواهيم بحث نكرد لغو  بكلي را
 كردند مي اسالم ضد به كه تبليغاتي جمله از وسطي قرون در كه اينست عجيب
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 اختراع جهان در را زوجات تعدد رسم بار اولين براي اسالم پيغمبر ميگفتند كه بود اين 
 ميان در اسالم سريع پيشرفت  علت و است زوجات تعدد اسالم شالوده بودند عيمد و .!كرد
 مشرق انحطاط علت كه ميكردند ادعا هم و است، زوجات تعدد اجازه گوناگون ملل و اقوام
 . است زوجات تعدد نيز زمين
  :ميگويد 61 صفحه تمدن تاريخ اول جلد در دورانت ويل

 پيغمبر ابتكارات از زوجات تعدد كه كردند مي تصور چنين وسطي قرون در ديني علماي "
 چند جريان ابتدائي اجتماعات در ديديم چنانكه و نيست، چنين صورتيكه در است،  اسالم

 در زوجات تعدد عادت پيدايش سبب كه عللي. است بوده آن مطابق بيشتر همسري
 مرد زندگي شكار، و بجنگ مردان اشتغال بواسطه. است فراوان گشته، ابتدائي اجتماعات

 عده فزوني و ميشدند تلف زنان از بيشتر مردان جهت بهمين و بود خطر معرض در بيشتر
 بي در زنان از اي عده يا و كند پيدا رواج  زوجات تعدد يا كه ميشد سبب مردان بر زنان

 نداشت شايستگي هيچ بود فراوان مير و مرگ كه ملل  آن ميان در ولي برند، بسر شوهري
 اجتماعات در زوجات تعدد شك بي ...نكنند مثل توليد و بمانند مجرد زن اي عده كه

 نسل بهبود لحاظ از است، داشته فزوني برمردان زنان عده زيرا بوده، متناسبي امر  ابتدائي
 چه است، داشته  ترجيح فعلي همسري تك بر زوجات تعدد سازمان كه گفت بايد هم

 دير كه است طوري غالبا جديد عصر مردان ترين محتاط و ،تواناترين ميدانيم كه همانگونه
 ايام آن در كه صورتي در آورند، مي فرزند  كم جهت بهمين و ميشوند همسر اختيار به موفق

 توليد بيشتر فرزندان و يافته مي دست زنان بهترين  به ظاهرا مردان تواناترين گذشته
 ابتدائي ملتهاي ميان در مديدي مدت زوجات تعدد كه است جهت  همين به اند، كرده مي
   كه است ما زمان در و اواخر همين در فقط و كند، دوام است توانسته متمدن  ملتهاي بلكه
 چند عواملي عادت، اين زوال در. بندد مي بر رخت خاوري كشورهاي از دارد رفته رفته

 زندگي احتينار و سختي دارد، ثباتي حالت كه كشاورزي زندگاني :است كرده دخالت
 مساوي تقريبا زن و مرد عدد جهت  بهمين و شد، كمتر مخاطرات و داد تقليل را مردان

 اقليت امتيازات از ابتدائي اجتماعات در حتي زني، چند هنگام اين در و شد، يكديگر
 بسر زن كيبا جهت نيهم به مردم وتوده ديگرد ثروتمند
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 !ندميده قرار آن چاشني را »زنا« عمل و برند مي
 :گويد مي 507 صفحة تمدن تاريخ در لوبون گوستاو

 
 رسمي هيچ دربارة و نشده معرفي بد زوجات تعدد قدر به مشرق رسوم از يك هيچ اروپا در
 مذهب شالودة را زوجات تعدد اروپا نويسندگان. است نرفته خطا به اروپا نظر قدر اين هم

 قرار العلل عله را آن شرقي، ملل نحطاطا و وتنزل اسالم ديانت انتشار در و دانسته اسالم
 اند نموده همدردي ابراز هم مشرق زنان هب نسبت اعتراضات، همة بر عالوه آنها. اند داده
 شديد و سخت سرايان، خواجه پنجة زير را بدبخت زنان آن كه كنند مي اظهار جمله من
 و رنجش موجب كه مختصري حركت مجرد به و اند داشته نگاه مقيد خانه ديوار چهار در

 .كنند اعدام بيرحمي كمال با را آنها است ممكن حتي شود خدايان خانه رضايت عدم
 اگر. نيست آن براي اساسي و مدرك هيچ كه است تصوراتي جمله از مزبور تصور ولي

 سازند، دور خود از را اروپائي تعصبات كمي مدت براي اروپا اهل از كتاب اين خوانندگان
 اي عمده رسم يك شرق  اجتماعي نظام براي زوجات تعدد رسم كه كرد خواهند تصديق
 ترقي، در ايشان اخالقي روح است جاري آنها ميان رسم اين كه اقوامي آن، بوسيله كه است

 است رسم همين نتيجه در باالخره و مانده پايدار و قوي آنها خانوادگي روابط و تعلقات و
  اثبات و دليل اقامه به شروع از قبل ما. اروپاست زا بيش زن اكرام و اعزاز مشرق در كه

 چه نيست،  باسالم مربوط ابدا زوجات تعدد رسم كه ناچاريم مطلب اين ذكر از خود مدعاي
 شايع غيره و عرب ايراني، يهود، از شرقي اقوام تمام ميان در مذكور رسم هر اسالم از قبل
 حاصل اسالم از اي فائده حيث اين از دكردن  اسالم قبول مشرق در كه اقوامي. است بوده

 مانند رسوم اينگونه كه نيامده مقتدري مذهب  چنين يك دنيا در هم كنون تا و نكردند
 هواي و آب اثر بر فقط مذكور رسم. سازد منسوخ آنرا يا و كند ايجاد بتواند را زوجات تعدد

  در و مشرق
 پيدا بوده مربوط مشرق ندگانيز بطرز كه ديگري اسباب و علل و نژادي خصائص نتيجه
 و هوا و آب اينكه وجود با هم مغرب در ..باشد آورده آنرا مذهب اينكه نه است، شده

  زوجه، وحدت رسم معذلك نيست، رسمي چنين وجود براي مقتضي هيچيك طبيعت
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 بشود نميكنم خيال اال و است، درج بينيم مي  قانون كتابهاي در فقط آنرا ما كه است رسمي
. نيست) زوجه وحدت رسم( رسم اين از اثري ما واقعي معاشرت در كه كرد انكار را ينا

 سالوسانه زوجات تعدد از مشرق مشروع زوجات تعدد كه دانم نمي و متحيرم  من راستي
 و بهتر  حيث هر از اولي كه ميگويم من بلكه است؟ كمتر چرا و دارد كمي چه مغرب  اهل

 اين از كنند، مي  سياحت را ما معظمه بالد وقتي مشرق لاه. است دومي از تر شايسته
  " ...ميشوند متغير گرديده، حيرت و بهت دچار ما حمالت و اعتراضات

 
 آن براي و ساخت محدود طرفي از آنرا بلكه نكرد، ابتكار را زوجات تعدد اسالم آري،

 مللي و اقوام. كرد مقرر آن براي  سنگيني شرائط و قيود ديگر طرف از و شد، قائل حداكثر
 اسالم بواسطه و داشت وجود رسم اين خودشان  ميان در غالبا گرويدند اسالم بدين كه

 . نهند گردن را قيودي و حدود بودند مجبور
 

 تعدد زوجات در ايران 
  :ميگويد 346 صفحه " ساسانيان زمان در ايران " كتاب در سن كريستن

 
 در. ميرفت بشمار) ساسانيان  زمان ايران در (ه،خانواد تشكيل اساس زوجات تعدد اصل "

 كم مردمان ظاهرا. بود او استطاعت بنسبت باشد  داشته ميتوانست مرد زنانيكه تعداد عمل،
 مند بهره دودمان رياست حق از خانواده رئيس. نداشتند زن يك از بيش كلي بطور بضاعت

 " پادشاييها زن " را او و شده محسوب كامله حقوق صاحب و سوگلي زنان از  يكي. بود
 او و داشت خدمتكاري  عنوان كه بود زني تر پست او از. خواندند مي ممتاز زن يا) زن پادشاه(
 ظاهرا. بود مختلف زوجه نوع دو اين قانوني  حقوق. گفتند مي) چگاريها زني(خدمتكار زن را

 ممتاز زنان عده كه يستن معلوم. اند بوده زن چاكر طبقه جزو اسير زنان و خريد زر كنيزان
  ممتاز زن دو كه مردي از حقوقي مباحثات از بسي در اما خير، يا است بوده محدود يكمرد
 هر گويا و است،  داشته خانه بانوي عنوان طبقه اين از زني هر. است آمده بميان سخن دارد
 را خود ممتاز زن العمر مادام كه بود  مكلف شوهر. اند بوده جداگانه خانه داراي آنها از يك
  نگهداري و دهد نان
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 اما اند، بوده حقوق همين داراي ازدواج سن تا دختري هر و بلوغ سن تا پسري هر. كند
   پذيرفته پدري خانواده در آنان ذكور اوالد فقط اند داشته زن چاكر عنوان كه  هائي زوجه

 . " است ميشده
 

) نفيسي سعيد مرحوم تأليف( امويان انقراض ات ساسانيان انقراض از ايران اجتماعي تاريخ در
  :مينويسد

 شده ديده يوناني اسناد در گاهي و بود، نامحدود بگيرد  توانست مي مردي كه زناني شماره "
  ". است داشته خانه در زن صد چند مردي كه است

 
  :كه ميكند نقل رومي مورخ آكاتياس از القوانين روح در منتسكيو

 گرفته قرار مسيحيان اذيت و آزار مورد كه رومي فالسفه از نفر چند نين ژوستي زمان در "
 پادشاه پرويز خسرو بدربار و گفته ترك را روم كنند قبول را مسيح مذهب خواستند نمي و

 تنها نه كه بود اين شد، آنها حيرت موجب بيشتر كه  چيزي آنجا در و آوردند پناه ايران
 . " ميكردند آميزش ديگران زنهاي با ردهام بلكه بود،  مرسوم زوجات تعدد

 
. خسروپرويز نه آوردند  پناه ايران پادشاه انوشيروان دربار به رومي فالسفه كه نماند ناگفته
 . است اشتباه منتسكيو كالم در پرويز خسرو ذكر
 و را زوجات تعدد اسالم كردن محدود. نداشت حصري و حد زوجات تعدد اعراب، ميان در

 اشكال داشتند زن چهار از  بيش كه اعراب از عده آن براي آن، براي كردن ينمع حداكثر
 را آنها تاي شش كه بودند مجبور و داشتند  زن ده احيانا كه بودند افرادي آورد، مي بوجود

 . كنند رها
 و حدود آن براي برعكس  بلكه نكرده، اختراع و ابتكار را زوجات تعدد اسالم شد، معلوم پس

 ببينيم آينده فصلهاي در. است نكرده هم  نسخ و لغو بكلي آنرا ولي است، كرده ررمق قيودي
 بر او تحكم و مرد زورگوئي آن علت آيا چيست؟ بشر ميان در زوجات تعدد پيدايش علت
  آن كه بوده كار در خاصي ضرورتهاي يا است، بوده زن
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 است، جغرافيائي و اي منطقه عوامل نوع از آيا چيست؟ ضرورتها آن است؟ ميكرده ايجاب را
  اسالم كه قيودي و حدود نكرد؟ الغا را رسم اين اسالم چرا باالخره و است؟ ديگر نوع از يا

 زن و مرد از اعم امروز بشر اينكه علت باالخره و چيست؟ كرده مقرر زوجات تعدد براي
 ديگري علل يا دارد، اخالقي و انساني ريشه يك آيا ؟ چيست كرده قيام زوجات تعدد عليه
 . كرد خواهيم بحث آن درباره آينده در كه است مطالبي اينها است؟ كار در
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 ) ١( علل تاريخي تعدد زوجات
 

 ملل مخصوصا و جهان ملل از بسياري چرا چيست؟ زوجات تعدد اجتماعي و تاريخي علل
 اآنر هيچوقت غربي  ملل مانند ملل از بعضي و پذيرفتند را سنت و رسم اين شرقي

 بسزائي مقبوليت و رواج زني چند همسري، چند گانه سه شكلهاي ميان در چرا نپذيرفتند؟
 نگرفته بخود عمل صورت هرگز يا كه جنسي،  اشتراكيت و شوهري چند خالف بر يافت،
  است؟ داشته استثنائي جنبه و شده  واقع بندرت بسيار يا و است

 و كنيم بحث اسالم نظر از زوجات تعدد ربارهد توانيم نمي نكنيم تحقيق علل اين درباره تا
 . دهيم قرار بررسي مورد بشر امروز احتياجات نظر از را مسئله اين توانيم نمي هم
 از بسياري مانند و بداريم، دور نظر از دارد وجود كه زيادي اجتماعي و رواني مالحظات اگر

 و تاريخي علل توجيه و توضيح براي كه است كافي كنيم، فكر سطحي نويسندگان
 بازگو همواره ها زمينه اينگونه در  كه معروفي " بند ترجيع " همان زوجات تعدد اجتماعي

 بوده چه و چيست  زوجات تعدد علت كه است واضح خيلي " :بگوئيم و كنيم تكرار شود مي
 بر چون مرد است، پدرشاهي علتش است، زن بردگي و مرد تسلط و زورگوئي علتش است؟

 و رسوم است، داشته حكمروائي و تسلط زن
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 قرنها زن، عليه و خود بنفع را زني چند رسم لهذا و است، ميچرخانده خود بنفع را قوانين 
 را شوهري چند است نتوانسته  است بوده مردم محكوم چون زن و. است داشته معمول
 مانند نيز يزن چند امتياز است مرد زورگوئي  پايان دوره كه امروز. دارد مجري خود بنفع

 . " ميدهد مرد و زن متقابل و متساوي بحقوق را خود جاي ديگر غلط امتيازات از بسياري
 زني، چند يافتن  رواج علت نه ايم كرده فكر ناشيانه و سطحي بسيار كنيم، فكر اينچنين اگر

 است، بوده زن محكوميت و  ضعف شوهري چند شكست علت نه و است، بوده مرد زورگوئي
 مرد زورگوئي دوران كه اينست ميشود  منسوخ عمال زوجات تعدد امروز اينكه لتع نه و

 دست از را امتيازي واقعا زوجات تعدد ترك بواسطه امروز مرد نه و است، رسيده بپايان
 . كند مي كسب زن عليه خود بنفع امتيازي  برعكس بلكه. ميدهد

 هم و نيستم، بشري  تاريخ ردانندهگ عوامل از يكي بعنوان " قدرت و زور " عامل منكر من
 اما. باشم نمي كرده استفاده سوء زن عليه خود قدرت از تاريخ طول در مرد اينكه منكر

 روابط توضيح و توجيه در مخصوصا قدرت و زور بعامل عاملها كردن منحصر كه معتقدم
 . است فكري  كوته از ناشي مرد و زن خانوادگي

 چند كه استثنائي و نادر مواقع كه كنيم قبول بايد لزاماا باشد، درست باال نظريه اگر
 ميان در منتسكيو بقول كه  زماني يا و عرب، جاهليت دوره مانند شده، معمول شوهري

 فرصتي زن كه بوده زماني است، شده معمول شوهري چند مااليا سواحل در نائير قبيله
  و كند، تحميل بمرد را شوهري ندچ است توانسته تا آورده بدست مرد عليه  قدرتي و يافته
 دوره دانيم مي  آنكه حال و. است بوده زن طالئي دوره ها دوره اين كه كنيم قبول بايد

 منتسكيو از پيش، مقاله در. است زن زندگي تاريك و سياه هاي دوره از يكي عرب جاهليت
 نبوده زن راماحت و بقدرت مربوط نائير  قبيله ميان در شوهري چند رواج كه كرديم نقل
 حفظ و خانوادگي عالئق از سربازان نگهداشتن بدور  اجتماع تصميم امر اين علت. است

 . است بوده سربازي روحيه
 غربي ملل ميان در چرا است ساالري پدر و پدرشاهي از ناشي زوجات تعدد علت اگر بعالوه
 عيسي آنچنان ها زميني مغرب. است زمين بمشرق منحصر پدرشاهي آيا است؟ نشده رائج
 قائل بمرد نسبت متقابل و متساوي حقوق زن  براي ابتدا از كه اند بوده بافته مريم و رشته
  هب قدرت عامل  زمين مشرق در فقط آيا اند؟ بوده
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  است؟ كرده مي سير عدالت  جهت در عامل اين زمين مغرب در و است كرده كار مرد نفع
 نيازمند خود  اموال در حتي. بود دنيا زنان نتري بدبخت از پيش قرن نيم تا غربي زن

 بسيار وضع غربي زن از شرقي  زن وسطي قرون در ها غربي خود اقرار به. بود شوهر قيمومت
 :ميگويد گوستاولوبون. است داشته بهتري

 
  بعد اروپا زنان كه شد داده مقام و درجه همان عينا زنان به اسالم تمدن دوره در " 
 بناي اروپا در اندلس  اعراب بهادرانه رفتار آنكه از بعد يعني. شدند دارا نراآ طوالني مدت از

 است زنان با رفتار آن عمده جزء يك كه بهادرانه  اخالق اروپا اهالي در ...گذاشت را اشاعت
  و پست درجه از را زن توانست كه مذهبي و است، شده تقليد آنها از و  آمده مسلمين از

 مذهب نه ، است بوده اسالم مذهب سازد، نائل رفعت و عزت باوج و بخشيده نجات ذلت
  سردارهاي و رؤساء  وسطي قرون در كه بينيم مي زيرا. كنند مي خيال عامه چنانكه مسيح

 تواريخ بررسي از و داشتند نمي  نگه را زن احترام پاس معهذا بودند مسيحي آنكه با ما
 زن احترام و رعايت مسلمين اينكه از قبل  كه دمان نمي باقي اي شبهه مطلب اين در قديمه

  سلوك وحشيگري كمال با زن به نسبت ما سرداران و امرا بياموزند، ما اسالف به را
 . ". نمودند مي

 
 همه با. اند كرده  وصف همينطور وسطي قرون در را غربي زن اوضاع بيش و كم نيز ديگران

 حكومت وسطي قرون اروپاي در اعال بحد مرد تحكم و زور و پدرشاهي اينكه با احوال، اين
  است؟  نبوده معمول زوجات تعدد چرا است ميكرده
 زن قدرت و فرصت بواسطه است شده معمول شوهري چند كه آنجا نه اينستكه حقيقت

 رواج موجب نه و است  بوده زن ناتواني و ضعف شوهري چند شكست علت نه و است، بوده
 زوجات تعدد رواج عدم منشأ نه و ، است بوده مرد تحكم و زور زمين قمشر در زوجات تعدد
 . است بوده مرد با زن برابري و قدرت زمين مغرب در
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 علت شكست چند همسري 
 اما. زن طبيعت با نه و است موافق مرد طبيعت با نه كه اينست شوهري، چند شكست علت

 اطمينان اصل با ثانيا و است سازگارنا مرد طلبي انحصار روحيه با اوال اينكه براي مرد نظر از
 و توالد خواهد مي طبعا بشر. است بشر غريزي و طبيعي بفرزند، عالقه. است مخالف پدري
 بخش اطمينان و مشخص گذشته  نسل و آينده نسل با اش رابطه خواهد مي و كند تناسل
 اين با زن هريشو چند. است پدر كدام فرزند و است فرزند كدام پدر بداند خواهد مي. باشد
 بمرد نه نظر اين از كه مرد زني چند خالف بر است، بوده ناسازگار آدمي طبيعت و غريزه
 . زن به  نه و ميزند لطمه

 عليه ابيطالب  بن علي بحضور و آمدند گرد نفر، چهل حدود در زنان، از گروهي ميگويند
 چند اجازه زنان به اما داده، زني چند اجازه بمردان اسالم چرا گفتند رسيدند، السالم 

  نيست؟ ناروا تبعيض يك امر اين آيا. است نداده شوهري
 آن از يكي بدست را آنها از يك هر و آوردند آب از كوچكي ظرفهاي داد دستور) ع( علي
 بود گذاشته مجلس وسط كه بزرگي  ظرف در را ظرفها آن همه داد دستور سپس. داد زنان
 از را خود ظرف مرتبه دو شما از يك هر اكنون فرمود  آنگاه شد، اطاعت دستور. كنند خالي
 گفتند. بردارد داشته خود ظرف در كه آبي همان عين شما از كدام هر بايد اما كنيد پر آب
 علي. نيست  ممكن آنها تشخيص و اند، شده ممزوج يكديگر با آبها است؟ ممكن چگونه  اين

 شود، مي بستر هم آنها همه با ناخواه، خواه ،باشد داشته شوهر چند زن يك اگر فرمود) ع(
 نسل از است آمده بدنيا كه فرزندي كه داد  تشخيص ميتوان چگونه. ميگردد آبستن بعد و

 . مرد نظر از اين است؟ شوهر كدام
 مرد از زن. وي  منافع با هم و است منافي زن طبيعت با هم شوهري چند زن، نظر از اما

 زن براي بيشتر چه هر شود  گفته كه خواهد نمي خود جنسي يزهغر ارضاء براي عاملي فقط
  و حامي باشد، داشته اختيار در را موجود آن قلب كه خواهد مي موجودي مرد از زن. بهتر

 زحمت و كار محصول و درآورد پول و بكشد زحمت نمايد، فداكاري او براي. باشد او مدافع
 و داده مي " روسپي " يك بعنوان زن به مرد كه وليپ. باشد او غمخوار نمايد، او نثار را خود

 احتياجات به نه آورد، مي و آورده بدست فعاليت و كار  راه از زن كه پولي همچنين ميدهد،
 را پولي آن ارزش نه و بوده، وافي است مرد احتياجات برابر چندين  كه زن وسيع مالي

 عالقه خاطر به مرد كه  داشته
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 مرد همواره را زن وسيع مالي احتياجات. است پرداخته مي زن به قعش راه در و محبت و 
 نيز فعاليت و بكار مرد مشوق نيرومندترين و بهترين.  است كرده تأمين فداكار يك بعنوان
 . است بوده او فرزندان و همسر يعني او خانوادگي كانون

 فداكاري و  انهخالص عواطف و محبت و حمايت است توانسته نمي هرگز شوهري چند در زن
 مورد همواره گري روسپي نظير شوهري چند اينرو از. كند جلب بخود نسبت را مرد يك
 داشته موافقت مرد هاي خواسته و تمايالت با نه شوهري چند عليهذا. است بوده زن تنفر
 . زن  تمايالت و ها خواسته با نه و است

 

 شكست اشتراآيت جنسي 
 ميان از و جنسي اشتراكيت. است همين نيز نسيج اشتراكيت شكست علت همچنانكه

 زن به مرد نه و باشد  داشته اختصاص معيني بمرد زن نه كه طرف، دو از اختصاص رفتن
 طبقه شعاع در منتها شد، پيشنهاد  افالطون طرف از كرديم، اشاره همچنانكه معيني،
 نه پيشنهاد اين. افالطون بعقيده حاكم فيلسوفان و فيلسوف حاكمان طبقه يعني حاكمه،

 . كرد عدول خود عقيده از نيز افالطون خود بلكه نشده واقع  ديگران پذيرش مورد تنها
 آن از و پيشنهاد را فرضيه اين نيز كمونيسم دوم پدر انگلس فردريك اخير قرن يك در

 تلخ تجربيات اثر در شوروي دولت ميگويند. نپذيرفت آنرا كمونيسم دنياي اما. كرد دفاع
 خانواده بنفع قوانيني 1938 سال در انگلس  خانوادگي اشتراكي تئوري اجراي در وانفرا

 . پذيرفت كمونيستي رسمي زناشوئي  بعنوان را همسري تك و گذرانيد
 براي هيچوقت  شوهري چند اما شود، شمرده امتيازي ميتوانسته مرد يك براي زني چند
 و است، زن شخص طالب مرد  كه اينست تتفاو اين علت. بود نخواهد و نبوده امتيازي زن
 دارد اختيار در را زن شخص ماداميكه مرد  براي. او فداكاريهاي و مرد قلب طالب زن

 زني چند در كه نميداده اهميتي مرد اينرو از بدهد، دست از را زن قلب كه ندارد اهميتي
  اگر. دارد صالتا مرد عواطف و قلب زن، براي ولي. ميدهد دست از را  زن عواطف و قلب
 . است داده دست از را چيز همه بدهد دست از را آن

 ديگر و مادي يكي :دارد دخالت عنصر دو زناشوئي امر در ديگر بعبارت
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 و اوج  منتهاي در جواني در كه است آن جنسي هاي جنبه زناشوئي مادي عنصر. معنوي 
 و رقيق عواطف  آن ويمعن جنبه. ميرود آرامش و كاهش به رو تدريجا و است غليان

 نيرومندتر ميگذرد زمان  چه هر احيانا و ميشود حكمفرما آنها ميان كه ايست صميمانه
 اول عنصر از بيش دوم عنصر زن  براي كه اينست مرد و زن تفاوتهاي از يكي. ميگردد
 بيشتر مرد براي و دارد معنوي جنبه بيشتر  زن براي زناشوئي مرد، خالف بر دارد اهميت

 . است مساوي مرد براي زناشوئي معنوي و مادي جنبه اقل ال و مادي بهجن
 شاهد نيز را  اروپائي روانشناس بانوي يك سخنان و گفتيم 24 مقاله در اينها از گذشته
 رواني حاالت است،  دامن و رحم در فرزند دهنده پرورش كه نظر آن از زن كه آورديم

 فرزندش پدر بعنوان شوهر مهرآميز  عواطف و محبت به را او سخت كه دارد، مخصوصي
 و محبت بميزان دارد زيادي بستگي بفرزندان،  زن محبت ميزان حتي. ميسازد نيازمند
. است شده فرزند آمدن بوجود موجب كه عاملي بعنوان و فرزندش پدر بعنوان باو مرد عالقه
 . شود مي برآورده شوهري تك در منحصرا زن نياز اين

 چند و  زني چند ميان فرقي اينكه تصور و زني، چند به شوهري چند مقايسه عليهذا
 است، شده  مجري و معمول جهان از قسمتي در زني چند اينكه علت و نيست شوهري
 بعنوان را شوهري چند است  نتوانسته زن اينكه علت و است، بوده زورمندتر مرد اينستكه

 . است فاحش اشتباه است، بوده  زن ناتواني و ضعف كند حفظ خود براي امتياز يك
 :ميگويد 34 صفحه ايران مدني و اساسي قوانين بر انتقاد كتاب در منوچهريان خانم

 
 را زن خواهر دختر يا برادر دختر تواند نمي هيچكس :ميگويد 1049 ماده مدني قانون " 

 او خواهر يا برادر دختر ميتواند وي شوهر دهد اجازه اگر زن ...خود زن اجازه با مگر بگيرد
 گله دارد عوض آنكه باصطالح. هيچ ميشود؟ چه ندهد  اجازه اگر كه ديد بايد حاال. بگيرد را

 خواهد چه آنوقت كنيم بعكس را قضيه اگر حاال خوب. ميكند ازدواج  ديگري با مرد ندارد،
 در( دكن  ازدواج خود شوهر خواهر پسر يا برادر پسر با تواند نمي زن بگوئيم اگر مثال شد؟
 سخن اين  شنيدن از شوهر، اجازه با مگر) است شوهر اين زن كه حالي همان
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 انسانيت  اصول خالف بر پيشنهاد اين ميزنند فرياد و آيد مي بجوش متعصب رگهاي خون 
 پيشنهاد اين تنها گفت بايد پاسخ در. دارد مباينت آن با هم زن نهاد و طبع اصال و است

 هم اگر يا و ندارد مالك يك از بيش  مال يك همچنانكه. ستا زن بردگي اصل با مخالف
 بقوانين بنا چون هم زن. گردد مي بر مالك بيك باز افراز از پس آن محصول باشد داشته
 داشته مالك يك از بيشتر نبايد رو اين از است اموال حكم در ما كشور ضمني و صريح
  " ...باشد

 
  :ميگويد كتاب آن 73 صفحه در
 بشر چون هم زن باشد، داشته تواند مي زن چهار تا مرد همچنانكه بگوئيم توانيممي ما "

 كبري صغري، اين نتيجه. شود دارا دارد او كه را حقوقي بتواند بايد برابر، مرد با و است
 بجوش آنان رگهاي در خون كه اينجاست. ميشود آور وحشت بسيار مردان براي منطقي

 از بيش تواند مي زن چگونه ميزنند فرياد آتشبار چشماني و ختهبرافرو  اي چهره با و آيد مي
 از بيش تواند مي مرد چرا ميگوئيم آرامي و سردي با پاسخ در ما باشد؟ داشته شوهر  يك
 ؟.باشد داشته زن يك

 را زنان پاكدامني و عفت خواهيم نمي و كنيم، اخالق فساد ترويج نميخواهيم اينجا در ما " 
 آنان عقيده زن درباره كه بفهمانيم  مردان به خواهيم مي ولي بگيريم، بيهوده و ناچيز

 هر. يكي مرد و است يكي زن. ندارد جاي ناپذير تزلزل و محكم اي پايه بر ميپندارند چنانكه
 زن چهار تا كه است شده داده حق مردند اينكه لحاظ از بمردان اگر. برابرند هم با دو

 مرد از تواناتر عقل لحاظ از فرضا اگر. باشند داشته را حق همين هم زنان بايد بگيرند،
 . " نيست مرد از تر ضعيف زن در نفساني كيفيات و روح تجلي كه كرد اذعان بايد نباشد،

 
 شوهري چند و زني چند ميان فرقي هيچ فوق بيانات در ميفرمائيد مالحظه چنانكه
 معمول را زني چند خود عبنف است داشته زور چون مرد اينكه جز است نشده گذاشته
 بردگي مخالف اصل تنها  كه شوهري چند از نداشته آزادي كه زن خالف بر است، داشته
 شكست و زني چند رواج علت كه شده بيان  چنين فوق بيانات در نيز و. كند دفاع اوست،
 است بوده زن مالك چون مرد. است بوده زن مملوكيت و مرد مالكيت شوهري، چند

 داشته فراوان اموال يعني متعدد  زنان است ميتوانسته
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 داشته مالك يك از بيش است توانسته نمي مملوك و است بوده مملوك چون زن اما. باشد 
 . است مانده محروم شوهري چند موهبت از باشد
 به مرد كه است  دليل خود شوهري چند نيافتن پذيرش نويسنده، خانم نظر خالف بر اتفاقا
 مال يك نفر چند شدن مالك و مال در شركت زيرا. است نميكرده نگاه مال يك بچشم زن
 به مرد اگر. است اموال در بشري ساري و  جاري قوانين از يكي آن از مشترك استفاده و را

 و مال در شركت همچنانكه ميشمرد، جايز آنرا در شركت ميكرد نگاه مال يك بچشم زن
   يك از بيشتر مال كه است معمول دنيا كجاي در .است شمرده جايز آنرا از مشترك استفاده
 ؟بدانيم آن از ناشي را شوهري تك قانون تا باشد داشته تواند نمي مالك

 از بتواند مرد چرا. باشند داشته برابر حقوق بايد يكي، زن و است يكي مرد چون ميگويند
  ند؟ك استفاده  شوهري چند حق از نتواند زن و شود مند بهره زني چند حقوق
 و است مرد حقوق جزء زوجات تعدد ايد كرده خيال كه جاست همين شما اشتباه ميگويم
 شوهر تعدد و است، زن حقوق جزء زوجات تعدد صورتيكه در. زن حقوق جزء شوهر تعدد

 هم و است مرد منافع و مصالح خالف بر هم. زن حقوق جزء نه و است مرد حقوق جزء نه
 اسالم در زوجات تعدد قانون كه كرد خواهيم ثابت بعدا ما .زن  منافع و مصالح خالف بر

 شود، رعايت مرد جانب بود بنا اگر و است شده وضع زن حقوق احقاق و احياء بمنظور
 از برداري بهره و استفاده حق بمرد است، كرده غرب دنياي كه ميكرد را همانكاري اسالم
 همسر بعنوان او فرزندان و  زن بنفع دمر براي تعهدي هيچ ولي ميداد اول زن جز ديگر زنان

 شده سلب او از حقي كه نبوده زن بنفع شوهري چند. نميشد قائل قانوني فرزندان و قانوني
 . باشد
 پندارند مي خود  آنچنانكه زن درباره آنها عقايد كه بفهمانيم بمردان ميخواهيم گويند مي

 . نيست ناپذير تزلزل و محكم
 تعدد درباره را اسالم نظر مبناي آينده مقاالت در ما. است همين يمخواه مي ما آنچه قضا از

 ميكنيم طلب ملتمسانه ديگر نظر صاحب هر و نويسنده اين از. گفت خواهيم زوجات
 قول من نه؟ يا است ناپذير تزلزل اصل يك بر مبتني اسالم نظر آيا كه بدهند نظر و ببينند
 كند، پيدا مسئله باين راجع اسالمي نظر يمبنا در خللي  توانست كسي اگر ميدهم شرف
 . كنم مي صرفنظر زن حقوق زمينه در خود  هاي گفته تمام از من
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 ) ٢( علل تاريخي تعدد زوجات
 

 كافي " زني چند " رسم پيدايش براي بتنهائي مرد، چراي و بيچون تسلط و هوسراني
 تر سهل راه هوسران مرد براي زيرا. است داشته دخالت نيز ديگر عوامل و علل حتما نيست،

 رفيقه و آزاد بازي زن راه از را خود طلبي  تنوع حس كه اينست زني چند از دردسرتر بي و
 و بپذيرد " همسري " بعنوان را خود نظر مورد زن آنكه  بدون كند، ارضاء گيري معشوقه و

 . بگيرد بعهده مسؤوليتي و تعهد او احتمالي  بفرزندان نسبت
 راه اجتماعي و اخالقي موانع يا است بوده معمول زني چند كه اجتماعاتي رد اينرو از

 مجبور هوسباز مرد و است  بوده بسته هوسباز مرد براي را آزاد بازي زن و گيري معشوقه
 و خود استفاده مورد زن قانوني همسري  قبول بهاي با را خود طلبي تنوع غرامت بوده

 يا اقتصادي يا جغرافيائي :ديگري علل كنيم فرض دباي يا و بپردازد، فرزندانش پدري
 . است بوده كار در مرد طلبي تنوع و  هوسبازي از غير اجتماعي،

 

 عوامل جغرافيائي 
 . دهند دخالت را  جغرافيائي علل كه دارند زيادي اصرار " گوستاولوبون " و " منتسكيو "
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 آب در. است بوده زوجات تعدد  رسم مقتضي زمين مشرق هواي و آب مفكران، اين بعقيده
 به مرد جهت، اين از و ميشود پير زودتر هم و ميشود بالغ زودتر زن زمين، مشرق هواي و

 لحاظ از زمين، مشرق هواي و آب پرورده مرد بعالوه. ميكند پيدا احتياج سوم و دوم زن
 . كند اقناع را او تواند نمي زن يك كه است طوري  جنسي نيروي

  :ميگويد 509 صفحه عرب و اسالم تمدن تاريخ در " نگوستاولوبو "
 
   خصائص نتيجه در و مشرق هواي و آب اثر بر فقط) زوجات تعدد رسم( مذكور  رسم "

 اينكه نه است،  شده پيدا بوده مربوط مشرق زندگاني بطرز كه ديگري اسباب و علل و نژادي
 كه است عواملي جمله از قومي خصائص و هوا و آب است معلوم و باشد، آورده آنرا مذهب
 قلمفرسائي زياد آن به راجع كه دانيم نمي هم الزم ما حتي و بوده مؤثر و قوي العاده فوق
 امراض و طفل حضانت لزوم و مشرق زنان مخصوص ساختمان و طبيعت اصل بعالوه. كنيم

 چون و نند،ك اختيار گيري كناره شوهر از كه ساخته مجبور اغلب را آنها غيره، و عوارض و
 موقت  جوئي كناره اين تحمل مرد براي كه است طوري قومي جبلت و مشرق هواي و  آب
 . " است نموده پيدا لزوم زوجات تعدد لهذا بوده ممكن غير غالبا

 
  :ميگويد 430 صفحه القوانين روح در " منتسكيو "
 سالگي ده و نه و هشت سنين در زنها ميباشند گرم هواي و آب داراي  كه كشورهائي در "

 در گفت توان مي كه بطوري ميشوند، بارور كردند شوهر اينكه از بعد و هستند  بالغ
 . ميگيرد صورت هم پشت بالفاصله زنها باروري و ازدواج گرمسير، كشورهاي

 بحباله را خديجه  پنجسالگي در آنحضرت كه ميگويد اسالم پيغمبر حال شرح در " پريدو "
 گرمسير كشورهاي زنهاي كه  اينست. شد همخواب وي با سالگي هشت در و درآورد نكاح
 پير برود كمال طرف به عقلشان خواهند مي  تازه كه هنگامي و هستند پير سالگي بيست در

  هوا كه كشورهائي در ...اند شده
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 و رسند مي  بلوغ بحد ديرتر و ماند مي باقي مدتي زنها زيبائي باينكه نظر است معتدل
 شدن دار بچه موقع در و دارند، تجربياتي سن زيادي بواسطه ميكنند، ازدواج وقتيكه
 ميشوند، پير موقع يك در و سن يك در تقريبا شوهر و زن و گذشته آنها سن از مقداري
  ...نميگيرند زن يك از بيش مردها و شده برقرار مرد و زن بين مساواتي كه اينست

 بمقتضيات مربوط آسيا در عمل اين كردن مجاز و اروپا در ازدواج تعدد منع قانون بنابراين،
  " ...هواست و آب

 
 منحصر  زمين مشرق در زوجات تعدد رسم اوال زيرا نيست، صحيح بهيچوجه توجيه اين

 از قبل از است معتدل هوا و آب لحاظ از اينكه با ايران در. است نبوده گرمسير بمناطق
 در زنان گرمسير مناطق در ميگويد منتسكيو نكهاي. است بوده معمول زوجات تعدد اسالم
 :ميگويد و پريد از بنقل اينكه تر گزافه آن از. نيست  بيش اي گزافه ميشوند پير سالگي بيست
 وي با سالگي هشت در و درآورد خويش بعقد را خديجه سالگي پنجاه در اسالم پيغمبر
   كه خديجه با پنجسالگي و تبيس در اسالم پيغمبر ميدانند همه صورتيكه در. كرد زفاف

 . كرد ازدواج ميگذشت سنش از سال چهل آنوقت در
 چرا است بوده اينكار اصلي موجب مرد جنسي نيروي غليان و زن شدن پير زود اگر ثانيا
 پيش جديد قرون و  وسطي قرون در را زمين مغرب مردم راه همان زمين مشرق مردم

 زيرا نكردند؟ اقناع آزاد بازي زن و فحشاء با را دخو طبيعت زوجات، تعدد بجاي و نگرفتند
 كتابهاي در فقط كه است رسمي زوجه وحدت رسم " گوستاولوبون " بقول زمين مغرب در

 . نيست آن از اثري زمين مغرب معاشرتهاي در و است درج قانون
 تنسب همسري تعهد قبول يعني قانوني بشكل زوجات تعدد زمين مشرق در - او بقول باز و
 بشكل زمين مغرب در و است داشته وجود او بفرزندان نسبت پدري مسؤوليت و زن به

 همسري تعهد قبول بدون بازي رفيقه و بازي معشوقه بشكل يعني :قانوني غير و سالوسانه
 . او فرزندان  به نسبت پدري تعهد و زن به نسبت
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 وضع چند همسري در مغرب زمين 
 در  زميني مغرب بشكل همسري چند وضع از مختصري شرح ميدانم الزم اينجا در من

 و محترم خوانندگان تا كنم نقل زمين مغرب محقق مورخان از يكي زبان از وسطي قرون
 قرار انتقاد مورد حرمسراداري بنام احيانا و زوجات تعدد بنام را زمين مشرق كسانيكه همه

 كه بدانند ميشمارند زمين مغرب مقابل در زمين  مشرق سرافكندگي مايه آنرا و ميدهند
 جرياناتي به نسبت آن، ننگين هاي جنبه و معايب همه با داشته وجود زمين مشرق در آنچه
 . دارد فضيلت درجه هزار ميگذشته، زمين مغرب در نظر  اين از كه
 در. " اخالق  سستي " عنوان تحت دارد فصلي تمدن تاريخ 17 جلد در " دورانت ويل "

 كه فصل اين تمام. ميدهد شرح رنسانس دوره در ايتاليا در را عمومي قاخال وضع فصل اين
 در اخالق " عنوان تحت آنچه از اي خالصه من. است خواندني شده، ذكر قسمت يازده در

 . ميكنم نقل است آمده فصل اين ضمن " جنسي روابط
 خواهد مي قبال مقدمه اين با اينكه مثل و كند مي ذكر كوتاهي مقدمه اول دورانت ويل

 . باشد كرده خواهي معذرت
  :ميگويد چنين مقدمه

 
 نخست بايد  جنسي روابط از آغاز با و روحاني غير مردم باخالقيات پرداختن با حال "

 اخالقي، قيود نيرومندترين فقط و دارد، همسري چند طبيعت ذاتا مرد كه شويم متذكر
 باو را همسري يك ميتواند وجهز دائمي  نظارت و سخت، كار و فقر از مناسبي ميزان

 . " كند تحميل
 

  :ميگويد پرداخته  مطلب باصل آنگاه
 كه همانگونه و رنسانس، تا است بوده كمتر وسطي قرون در محصنه زناي نيست معلوم "
 طبقات ميان در رنسانس  دوره در طريق بهمان ميشد تلطيف بهادري با زنا وسطي قرون در

 نرمش شده تربيت زن روحي  سحرآميزي و ظرافت تنساخ آرماني با كرده تحصيل
 تعلق خودشان خاندان با كه مرداني از  حدي تا اصيل هاي خانواده دختران ...مييافت
 .شدند مي نگهداشته مجزا نسبتا نداشتند
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 مؤثر چنان تعليم  اين گاه. ميشد داده تعليم آنان به جدا زناشوئي از پيش عفت مزاياي
 غرق آب در را خود شد بناموسش  كه تجاوزي از پس جواني زن روايت، به بنا كه ميافتاد

 تا آمد بر صدد در اسقفي او مرگ از پس زيرا.  است بوده بفرد منحصر شك بي زن آن. كرد
 . كند پا بر او از اي مجسمه

 اطفال براي  بتوان مشكل اال و. باشد مالحظه قابل ميبايست ازدواج از قبل ماجراهاي
. جست دليلي ميشد يافت رنسانس ايتالياي شهرهاي از يك هر در كه يشماريب نامشروع

 مرد. نبود فاحشي ننگ آن داشتن اما. ميرفت بشمار امتيازي  نداشتن حرامزاده فرزند
  تا بياورد بخانه را خويش حرامزاده طفل كه ميكرد ترغيب را خود زن ازدواج  بهنگام معموال

 كه داغي.  نميكاست كسي قدر از بودن حرامزاده. يابد پرورش مرد آن فرزندان ساير با
 از يكي به دادن رشوه با ميشد را مشروعيت وانگهي. نبود مهم چندان ميزد آن بر جامعه
 ممكن حرامزاده پسران ذيصالحيت يا مشروع وارثان نبودن در. آورد بدست كليسا اعضاي

 " سلطنت وارث اول " فرنته " كه همانگونه. برسند تخت و تاج به حتي يا بملك بود
. شد فرارا امير سوم نيكولوي جانشين " لئونللودسته " و ناپل  پادشاه اول ي " الفونسو
  قرار شاهزاده هفت پذيرائي مورد آمد، فرارا به 1459 سال در دوم " پيوس " كه وقتي

 زا مهمي منشاء زادگان حالل با حرامزادگان رقابت. بودند نامشروع همه كه گرفت،
 يك تقريبا كه بگوئيم بايد گرائي همجنس مورد در اما ...بود رنسانس دوره كشمكشهاي

  ...بود باستان يونان رسوم احياي از اجباري قسمت
 سرنوشت هب را شهر  كه ديد زياد چندان ناپل در را شنيع عمل اين موارد " برناردينو سان "

 ...يافت شايع اندازه بهمان نيز رم در را انحراف اين " آرتينو ". كرد تهديد عموره و سدوم
 دوست كه " اينفسورا روايت بنابر. بگوئيم سخن همينگونه  ميتوانيم نيز فحشاء مورد در

 نود نفوس ميان در 1490 بسال. سازد تر سنگين نشين پاپ رم در را خود آمار ميداشت
 مخفي  روسپيان ملشا البته رقم اين و داشت، وجود شده ثبت روسپي 6800 رم نفري هزار

 ميان در فاحشه 11654 نه، و پانصد و هزار سال آمار طبق درونيز. نميشد رسمي غير و
 سالگي 15 در كه دختري پانزدهم قرون در ..داشت وجود شهر آن نفري هزار سيصد نفوس
 بهفده " ننگين سن " شانزدهم سده در. رفت مي بشمار  خانواده ننگ بود نرفته بشوهر هنوز
  مردان. سازد ممكن دختر براي را تر عالي تحصيالت تا شد، رسانده يسالگ
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 ازدواج مجذوب صورتي در فقط بودند برخوردار فحشاء تسهيالت و مزايا تمام از كه
  وسطائي، قرون ازدواج آئين بنابر ....بياورد معتنابهي جهاز برايشان  زن كه شدند مي

 نضج مرد و زن ميان عشق زناشوئي، راندو مختلف مراحل در كه ميرفت انتظار چنين
 در ظاهرا و باشند يكديگر شريك بدبختي و خوشبختي اندوه، و شادي در چنانكه گيرد،

 چون. بود رايج محصنه زناي اينحال با ...ميشد برآورده انتظاري چنين موارد از بسياري
. بود اقتصادي و سياسي منافع بخاطر ديپلماتيك  اتحادي عالي، طبقات ازدواجهاي بيشتر

 از بود ممكن گرچه زن و ميدانستند ذيحق اي معشوقه بداشتن را خود شوهران از بسياري
 . گشود نمي لب يا ميبست آن بر ديده معموال شود،  اندوهگين امر اين
 ". است  مشروعي تفريح زنا كه داشتند گمان مردان از برخي متوسط، طبقات ميان در

 و رد يكديگر با خود بيوفائيهاي  درباره كه هائي داستان از اظاهر دوستانش و " ماكياولي
 انتقام خود شوي از تقليد با زن موارد اين در كه وقتي. نميشدند ناراحت ميكردند بدل

 . " كشيد مي باالتر را غيرت كاله و ميپوشيد چشم او عمل بر غالبا شوهر ميگرفت
 

 گناه يك  مشرق بر را زوجات تعدد ههموار كه مردمي زندگي از اي نمونه بود اين آري
 غير باصطالح اينعمل مسئول را زمين مشرق هواي و آب احيانا و ميشمارند نابخشودني

 و زن به بيوفائي اجازه آنها به بهيچوجه آنها سرزمين هواي و آب اما و ميدانند !انساني
  !دهد نمي همسري  تك از تخطي
 چه غربيها، ميان در مشروع بصورت زوجات تعدد دننبو كه نماند ناگفته نيز نكته اين ضمنا
 تعدد منع بر نصي مسيح،  دين اصل در. نيست مسيح مذهب به مربوط بد، چه و خوب

 تعدد توراه در و است كرده تأييد را تورات  مقررات مسيح حضرت چون بلكه نيست، زوجات
 تجويز زوجات دتعد مسيح دين اصل در بگوئيم بايد است  شده شناخته برسميت زوجات

 پس. اند بوده متعدد زوجات داراي مسيحيون قدماي كه ميشود  گفته حتي. است شده
 . است داشته ديگري علل يا علت قانوني و شرعي بصورت زوجات تعدد از  غرب خودداري
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 عادت ماهانه 
 بيماري،  مدت در مرد تمتع براي را او آمادگي عدم و زن ماهانه بيماري ديگر بعضي
 رسيدگي و زناشوئي  زندگي از گيري بكناره او ميل و زائيدن فرزند از زن خستگي نينهمچ

 . اند دانسته  زوجات تعدد منشاء را فرزندان پرورش و غذا به
  :ميگويد دورانت ويل

 
 به را مردان غالبا خود جهت بهمين و ميشوند پير بسرعت زنان ابتدائي اجتماعات در

 تأمين را خود كودكان غذاي درازتري مدت بتوانند تا ندكرد مي تشويق جديد زناشوئي
 ميل از آنكه بي سازند تر طوالني را خود حمل هاي دوره  ميان فاصله حال عين در و كنند
  شوهر اول، زن كه شده ديده غالبا بكاهند، چيزي خود شهوت دفع و نسل توليد در مردان
 خانواده براي تازه  زن و شود، سبكتر او ارك كه بگيرد تازه زن تا است ميكرده ترغيب را خود

 . " شود زيادتر ثروت و برداري بهره و بياورد ديگري اطفال
 

 لحاظ از را مرد و زن زادن، فرزند از او خستگي همچنين و زن، ماهانه بيماري شك بدون
 زن بسوي رو بيش و كم مرد  كه ميگردد سبب و ميدهد قرار نامشابهي وضع در جنسي امر
 مگر نميشود، زوجات تعدد رسم موجب بتنهائي باال علت دو از هيچيك اما. بياورد رديگ
 با را خود هوس نتواند كه باشد داشته وجود مرد براي اجتماعي يا اخالقي مانع يك آنكه

   دخالت زمان هر فوق عامل دو از يك هر پس. دهد تسكين آزاد بازي زن و گيري، معشوقه
 . است نداشته هوسبازي در كامل آزادي مرد كه بوده اي زمينه در اند داشته

 

 محدود بودن دوره فرزند زائي زن 
 " بسن او رسيدن و مرد، خالف بر فرزند، توليد نظر از زن سن بودن محدود بعضي، بعقيده
 ميرسيده سن باين زني احيانا.  است بوده زوجات تعدد رسم پيدايش علل از يكي " يائسگي
 شده تلف قبلي فرزندان يا است، بوده نياورده فرزند مرد براي كافي قدرب كه حالي در است،
 . بودند
  هب مرد كه شده سبب اول زن بطالق او ميل عدم بعالوه فرزند بداشتن مرد ميل
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 مرد آوردن رو  براي ديگري عامل اول زن بودن نازا همچنانكه برود، سوم يا دوم زن دنبال
 . است بوده ثانوي بازدواج

 

 امل اقتصادي عو
 خالف بر قديم، دوران در اند گفته و اند كرده ذكر نيز اقتصادي هاي ريشه زوجات، تعدد براي
 خود فرزندان و زنان از مرد. است بوده مرد بنفع اقتصادي لحاظ از زياد فرزند و زن امروز،
 ردگيب منشاء. است ميفروخته را خود فرزندان احيانا و است ميكشيده كار بردگان مانند

  و آورده ببازار را آنها آنها، پدران بلكه است، نبوده جنگ در اسارت افراد، از بسياري
 . اند فروخته

 زن رسمي همسري  قبول با تنها مرد زيرا شود، واقع زوجات تعدد علت تواند مي جهت اين
 اين دتوان نمي آزاد بازي زن و گيري معشوقه. شود مند بهره اوالد كثرت مزيت از تواند مي

 تعدد كه مواردي بهمه را علت اين ميدانيم  چنانكه ولي كند، تأمين مرد براي را مزيت
 . داد تعميم  توان نمي است داشته وجود زوجات
 دنياي در اند نبوده اينطور ملل همه اند، ميگرفته متعدد زنان منظور باين ابتدائي ملل فرضا
 زندگي تشخص و تعين و تجمل با كه ودب معمول طبقاتي ميان در زوجات تعدد رسم قديم

 متعدد زنان متعين بازرگانان و روحانيون ، سرداران اميران، پادشاهان، معموال و ميكردند
 اقتصادي  بهره خود، زياد فرزندان و زنان وجود از طبقات، اين ميدانيم چنانكه و. اند داشته
 . اند برده نمي

 

 عامل عدد و عشيره 
 تعدد براي  بوده ديگري عامل خود بنوبه نيز فاميل نفوس توسعه و فرزند بكثرت عالقه

 عدد كه اينست ميدهد، قرار متفاوتي وضع در را مرد و زن كه جهاتي از يكي. زوجات
 باشد شوهر تك خواه است، محدود و معدود بسيار كند توليد ميتواند زن يك كه فرزنداني

 در زنانيكه بتعداد دارد بستگي كند توليد ندتوا مي مرد كه فرزنداني عدد اما شوهر، چند يا
 . توليدكند خود نسل از فرزند هزارها زن، صدها از بتنهائي مرد يك است ممكن دارد،اختيار

 ميرفته بشمار مهمي  اجتماعي عامل عشيره، و عدد امروز، دنياي خالف بر قديم، دنياي در
  از جلوگيري و عدد تكثير براي اي وسيله هر از طوائف و قبائل. است
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 قبيله افراد عدد كثرت به افتخار  مردم آن افتخارات از يكي. اند ميكرده استفاده آن كاهش
 . است بوده عدد تكثير وسيله يگانه  زوجات تعدد كه است بديهي. است بوده

 

 فزوني عدد زنان بر مردان 
 مردان عدد بر  زنان عدد فزوني است، عوامل مهمترين ضمنا كه زوجات تعدد عامل آخرين
 برخي در اگر احيانا. نيست و نبوده زيادتر پسران مواليد از دختران مواليد. است بوده

 عكس بر ديگر هاي سرزمين بعضي در است، بيشتر پسر مواليد از دختر مواليد سرزمينها
 زنان عدد كه ميشود سبب همواره كه چيزي. است افزونتر دختر مواليد از پسر مواليد است،
 تلفات از هميشه مرد تلفات كه اينست باشد، بيشتر ازدواج آماده مردان عدد از ازدواج هآماد
 تك صورت در كه ميشود و شده سبب همواره مرد تلفات كثرت. هست و بوده بيشتر زن

 مشروع فرزند و زندگي و  خانه و قانوني شوهر داشتن از زنان از فراواني گروه همسري
 . بمانند محروم

  :كه كرديم نقل دورانت ويل از قبال. نيست بحثي بوده اينطور ابتدائي اجتماعات در اينكه در
 
 خطر معرض در مرد زندگي شكار، و بجنگ مردان  اشتغال بواسطه ابتدائي اجتماعات در "

 سبب مردان بر زنان عده فزوني. ميشدند تلف زنان از بيشتر  مردان جهت بهمين و بود
 . " برند بسر عزوبت بحال زنان از اي عده يا و كند پيدا واجر زوجات تعدد يا كه ميشد

 

 بررسي علل و عوامل 
 كه همينهاست كرد فرض زني چند منشاء و مبداء توان مي تاريخي لحاظ از كه را عللي
 رديف در بيجهت و نبوده علت  واقع در علل اين از بعضي شد مالحظه چنانكه اما. شد گفته
 علت نوع سه به بگذريم كه يك اين از. هوا و  آب مانند است، شده ذكر زوجات تعدد علل
 :خوريم برمي

 مرد براي مجوزي آنكه بدون داشته، تأثير زوجات بتعدد مرد آوردن رو در  كه آن :اول نوع 
 علت. است داشته استبداد و ظلم و زور جنبه فقط شود، شمرده
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 از يكي فرزند فروختن كه است بديهي. است قبيل اين از شد ذكر قبال  كه اقتصادي 
 هدف اين بخاطر كه زوجاتي تعدد و است بشري  كارهاي ترين ظالمانه و ترين وحشيانه
 . است نامشروع عمل آن خود مانند باشد ظالمانه و وحشيانه

 براي يا مرد براي " مجوزي " ميتواند و است مطالعه قابل حقوقي جنبه از علل آن دوم نوع
 يا بفرزند مرد احتياج و او  شدن يائسه يا زن بودن نازا قبيل از شود، شمرده اجتماع

 لحاظ از را مرد و زن كه طبيعي علل كلي بطور. نفوس كثرت به كشور يا قبيله نيازمندي
 جنبه از تواند مي دهد مي قرار نامساوي وضع در فرزند توليد لحاظ از يا و جنسي ارضاء

 . شود محسوب زوجات تعدد " مجوز " حقوقي
 وجود  گذشته دنياي در كنيم فرض اگر كه هست سومي نوع گذشته علل ميان در اما

 زوجات تعدد " مجوز " فقط كه است آن از بيش دارد، وجود امروز دنياي در يا و داشته
 موجب و زن جانب از است "  حقي " موجب بلكه گردد، محسوب اجتماع يا مرد براي

 در كنيم فرض اگر. است مرد بر زن عدد فزوني  علت آن اجتماع، و مرد بعهده است تكليفي
 دارد فزوني بازدواج آماده مردان عدد بر بازدواج آماده زنان عدد حاضر زمان يا گذشته
  از شوهر، بي زنان از گروهي باشد، ازدواج قانوني صورت تنها همسري تك اگر بطوريكه
 " و محروم زنان از " حقي " عنوانب زني چند از مانند، مي محروم خانوادگي زندگي تشكيل
 . شود مي محسوب متأهل زنان و مردان بعهده " تكليفي

 تحت و نامي  بهيچ حق اين از را بشري هيچ. است بشري حقوق ترين طبيعي از تأهل حق
 پيدا خود اجتماع بر فرد هر كه است حقي تأهل حق. كرد محروم توان نمي عنواني هيچ
 . بمانند محروم حق اين از  گروهي نتيجتا كه بكند كاري دتوان نمي اجتماع. كند مي

 جزء آزادي حق تربيت، و تعليم حق مسكن، حق خوراك، حق كار، حق مثال كه همانطوري
 كرد، سلب او از توان نمي  عنوان هيچ و بهيچوجه و ميشود شمرده بشر اولي و اصلي حقوق
 بازدواج آماده زنان عدد فزوني تصور در باينكه نظر و است طبيعي حق يك نيز تأهل حق
 است منافي طبيعي حق اين با همسري تك به ازدواج انحصار قانون بازدواج آماده مردان از

 . است بشر طبيعي حقوق  خالف بر قانون اين پس
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 و زوجات تعدد " مجوز " علل آيا گفت؟ بايد چه حاضر زمان در. است بگذشته مربوط اينها

 وجود زمان اين در ميدهد رسميت  زن " حق " بعنوان را زوجات تعدد كه علتي همچنين
  گفت؟ بايد چه سابق زن حق جنبه از باشد داشته وجود علل اين اينكه بفرض خير؟ يا دارد
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 حق زن در چند همسري 
 پيدايش در كه كرديم روشن. داديم شرح را زني چند رواج و شوهري چند شكست علل
 استبداد و تحكم روحيه از علل آن از بعضي. است داشته يرتأث گوناگوني علل زني چند

 از مرد و زن طبيعي وضع تفاوت از ناشي ديگر بعضي و است گرفته سرچشمه مرد جنس
 " ميتوانسته و است بوده فرزند توليد تعداد  قابليت و فرزند توليد استعداد سنين لحاظ

 بوده كار در تاريخ طول در همواره خاصي علت اما. رود بشمار مرد زني چند براي " مجوزي
. است  ميكرده ايجاب مرد براي " اي وظيفه " و زن براي " حقي " بعنوان را  زني چند كه
 . است ازدواج  به آماده مردان عدد از ازدواج به آماده زنان عدد نسبي فزوني آن،
 " است مكنم  كه علتهائي درباره بحث از كنيم خودداري سخن درازي از اينكه براي ما

 ميكنيم محدود را سخن كنيم، مي خودداري شود محسوب مرد براي زوجات تعدد " مجوز
 در نسوان طبقه براي " حقي "  بصورت زوجات تعدد باشد داشته وجود اگر كه علتي به
 . آيد مي

 و قطعي آمار طبق شود ثابت اينكه يكي :شود روشن بايد مقدمه دو مدعا اين اثبات براي
 چنين اگر اينكه ديگر. دارد فزوني  ازدواج آماده مردان عدد بر ازدواج آماده زنان هعد مسلم،
  موجب انساني و بشري  حقوق جنبه از كند، پيدا وجود چيزي
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 . متأهل  زنان و مردان عهده بر محروم زنان براي ميشود حقي
. دارد وجود زمينه  اين در صحيحي نسبتا آمار امروز دنياي در خوشبختانه :اول نظر از اما

 كه ها سرشماري اين در. كنند مي  سرشماري بار يك سال چند هر در جهان كشورهاي همه
 و ذكور جنس مجموع عدد تنها نه ميگيرد  صورت دقيقي بصورت پيشرفته كشورهاي در

 بدست مختلف سنين در جنس دو عدد نسبت بلكه آيد، مي بدست اثاث جنس مجموع
 چقدر ساله چهار و بيست تا ساله بيست از پسران عدد  كه رددميگ روشن مثال. آيد مي

 در همچنين است؟ چقدر ساله چهار و بيست تا ساله بيست عدد از  دختران عدد و است؟
  آمار اين همواره خود شناسي جمعيت هاي سالنامه در متحد ملل سازمان. عمر  سنين ساير

 آخرين. است  كرده منتشر زمينه اين در نشريه شانزده كنون تا ظاهرا و ميكند منتشر را
 . است شده منتشر 1965 سال در كه 1964 سال به است مربوط نشريه
 بدانيم كه نيست  كافي ما مدعاي براي كه باشيم داشته توجه نكته اين به بايد قبال البته

 چقدر؟ آنها اناث عدد  مجموع و است؟ چقدر كشور يك مردم ذكور جنس عدد مجموع
 نسبت چه ازدواج به آماده زنان و  مردان نسبت بدانيم اينستكه است الزم و يدمف آنچه
 اناث جنس و ذكور جنس مجموع نسبت با ازدواج به  آماده زنان و مردان نسبت غالبا است؟

 پسران بلوغ دوره از قبل دختران بلوغ دوره اينكه  يكي. دارد علت دو اين و است، متفاوت
 پسران قانوني سن از دختران قانوني سن جهان قوانين در معموال جهت بهمين. است
 زناني و مردان ميان ازدواجها باتفاق قريب اكثريت جهان همه در عمال و است تر پائين

 . بزرگترند زنان از پنجسال متوسط بطور مردان كه ميگيرد  صورت
 مواليد از دختر مواليد اينكه با اينستكه است، مهمتر و است اساسي علت كه ديگر علت
 اينكه بواسطه همواره است، بيشتر پسر مواليد كشورها بعضي در احيانا و نيست بيشتر پسر

. خورد مي بهم توازن ازدواج سنين در است، بيشتر  اناث جنس تلفات از ذكور جنس تلفات
 آماده مردان عدد بر ازدواج آماده زنان عدد و ميشود پيدا تفاوت  فاحشي بصورت گاهي
   يك ذكور جنس عدد مجموع است ممكن لهذا و. ميگيرد فزوني وسيعي مقياس هب  ازدواج
 ازدواج به آماده  طبقه در اما باشد، بيشتر آن از يا مساوي، آن اناث جنس عدد با كشور
 . باشد بوده عكس بر كار اند رسيده ازدواج قانوني سن به كه اي طبقه يعني



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 ٣١۶

 بسال مربوط متحد ملل سازمان شناسي جمعيت نشريه آخرين در كه آماري از مطلب اين
 مجموع نشريه اين آمار طبق كره، جمهوري در مثال. است روشن كامال شده درج 1964

 و ذكورند جنس از نفر 289 / 145 / 13 مجموع اين از است نفر 635 / 277 / 26 جمعيت
 اثاث از شبي نفر 12943 ذكور عدد جمعيت مجموع در يعني اناث، از نفر 346/132/13
 تا ساله پنج از و ساله چهار تا يكساله از اطفال و يكساله از كمتر اطفال در نسبت اين. است

 . است محفوظ همچنان ساله 19 تا ساله 15 از و ساله چهارده تا ساله دوازده از و ساله 9
 لهسا بيست از اما. است اناث از بيش ذكور تعداد سنين، اين همه در كه ميدهد نشان آمار
 / 083 / 1 سنين اين در ذكور عدد  مجموع. ميشود عوض نسبت اين ساله چهار و بيست تا

 ازدواج سنين كه بباال سنين اين از. است نفر 1110051 اناث مجموع و است نفر 364
 . است ذكور جنس عدد از بيش اناث جنس عدد برويم باال  چه هر است مردان و زنان قانوني
 اناث از  بيش ذكور عدد جمعيت مجموع در كه دارد استثنائي وضع كره جمهوري تازه

 از بيش اناث جنس عدد ازدواج، سنين در تنها نه كشورها اتفاق به قريب اكثريت است،
 كشور در مثال. است ذكور از بيش  اناث عدد نيز جمعيت مجموع در است ذكور جنس

 از 000/840/97 جموعم اين از و است 101/216/ 000 جمعيت مجموع شوروي جمهوري
 و ازدواج از قبل سنين در تفاوت اين و است اناث جنس از 000/261/118و ذكور جنس

 30 از و ساله 29 تا ساله 25 از و ساله 24 تا ساله بيست از يعني ازدواج،  سنين همچنين
 . است محفوظ همچنان ساله 84 و ساله 80 تا همچنين و ساله 34 تا ساله

 چكسلواكي - شرقي آلمان - غربي آلمان - فرانسه - انگلستان رهايكشو است همچنين و
 برلن مانند نقاط بعضي در البته و غيره و ژاپن - امريكا - مجارستان - روماني - لهستان
 .  است فاحشي تفاوت مرد و زن عدد تتفاو شرقي و غربي

 به پنجاه سنين از فقط. چربد مي زن عدد بر مرد عدد ازدواج سنين در حتي هندوستان در
 عادت هند در زن نقصان  علت ظاهرا. گيرد مي فزوني مرد عدد بر زن عدد كه است باال

 . برند مي  ميان از را مرده شوهر زن كه است سرزمين آن خرافاتي مردم قديمي
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 استثنائي كشورهاي از ايران كه داد نشان آمد، بعمل ايران در گذشته سال كه سرشماري
 ايران جمعيت مجموع. است  اناث عدد از بيش ذكور عدد جمعيت، عمجمو در كه است
 از نفر 334 / 337 / 13 مجموع اين از و است نفر 090 / 781 / 25 سرشماري اين طبق
 / 893 ذكور عدد مجموعا و ميباشند اناث جنس از نفر 576 / 443 / 12 و ذكورند جنس
 . است اناث عدد از بيش 578

 بودند كرده بحث  زوجات تعدد درباره كه نويسندگان بعضي اوقات همان در كه هست يادم 
 از بيش ما كشور در مرد عدد ، زوجات تعدد طرفداران ادعاي خالف بر ببينيد بودند نوشته
 . شود لغوبايد زوجات تعدد قانون پس. است زن عدد
 تعدد نقانو اوال كه نميكنند فكر اينها. نويسندگان ايناز ميكردم تعجب همانوقت من

 بدانيم كه اينست است مفيد موضوع اين براي آنچه ثانيا و نيست ايران مخصوص زوجات
 در اينكه. است بيشتر آن از يا است برابر بازدواج  آماده زنان عدد با بازدواج آماده مردان عدد

. نيست كافي نظر مورد موضوع براي باشد اناث جنساز بيش ذكور  جنس عده عدد، مجموع
 جنس عدد نفوس، مجموع در نيز ديگر كشورهاي بعضي و كره جمهوري در  هك ديديم
 اينكه از بگذريم. است بيشتر اناث جنس عدد بازدواج آماده افراد در ولي است، بيشتر ذكور

 " پسرزائي ژست " تنها اگر. نيست آمارها باين اعتمادي چندان ايران مانند كشورهائي در
 را خود سرشماري مأموران جواب در حتي نيستند حاضر  كه بگيريم نظر در را ايران زنان

 سلب را ما اعتماد كه است كافي ميكنند، قلمداد پسر دختر جاي  به و كنند معرفي دخترزا
 به  آماده زنان عدد اينكه بر است قاطعي دليل ما كشور در تقاضا و عرضه عملي  جريان. كند

 اين جاي همه در تعددزوجات اينكه با زيرا. تاس بيشتر مردان عدد از كشور اين در ازدواج
 كشور اين در كسي هرگز هست، و بوده  معمول ايالت ميان حتي و دهات و شهرها از كشور

 عرضه همواره عكس بر. است نكرده پيدا سياه بازار  زن و نكرده زن كمبود احساس كنون تا
 اند مانده مي شوهر بدون اجبارا كه جواني و بيوه زنان يا دختران. است  چربيده مي تقاضا بر
 اگر بوده، بدقيافه و فقير اندازه هر مرد يك هيچوقت. اند بوده افزونتر بسي مجرد مردان از

 اند مانده شوهر بدون اجبارا كه زناني  كه صورتي در است، نميمانده زن بدون ميخواسته زن
 . دارد طعيتقا آماري هر از بيش محسوس و مشهود جريان اين. اند بوده زياد

 به را زن ميل ميكوشد  بيهوده اينكه ضمن "برتر جنس زن" دركتاب"نتاگومو اشلي "
 در " ميگويد و ميكند اعتراف حقيقت  باين بداند، اجتماعي عوامل از ناشي زينت و تجمل
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 . دارد فزوني مردان بر ازدواج  آماده زنان ميزان پيوسته عالم سراسر
 چهارصد و ميليون  يك باندازه امريكا ازدواج آماده زنان كه ددا نشان 1950 سال آمارگيري

 . )71 صفحه 69 شماره ،روز زن مجله( ." دارد افزايش مردان بر تن هزار سي و
  :ميگويد 115 صفحه نفوس، به مربوط فصل اخالق، و زناشوئي كتاب در " برتراندراسل "
 
 بايد عرف بنابر  كه دارد وجود مردان بر زائد زن ميليون دو از بيش كنوني انگلستان در "

 . " است  بزرگي محروميت ايشان براي اين و بمانند عقيم همواره
 كه آلمان مجرد  زنان زياد فشار اثر در كه خوانديم ايران هاي روزنامه در پيش سال چند در

 خانوادگي كانون و قانوني شوهر داشتن از جهاني دوم جنگ در آلمان عظيم تلفات از پس
 و كند لغو را همسري تك قانون كه اند كرده تقاضا آلمان دولت از رسما اند، مانده محروم
 اسالمي دانشگاه از رسمي درخواست يك ضمن آلمان  دولت. بدهد زوجات تعدد اجازه
 با سخت كليسا كه كرديم حاصل اطالع هم بعد البته و خواسته را كار اين فورمول االزهر
 تعدد بر را فحشا شيوع واقع در و را، زنان ماندن محروم كليسا .كرد مخالفت تقاضا اين

 . داد ترجيح است اسالمي و شرقي فورمول يك اينكه بخاطر صرفا زوجات
 

 علل فزوني عدد زنان آماده به ازدواج از مردان 
 آماده زنان عدد نيست، بيشتر پسر مواليد از دختر مواليد اينكه با چرا چيست؟ امر اين علت
  است؟ بيشتر مردان از اجازدو
 تلفات اين. است بيشتر زن جنس تلفات از مرد جنس تلفات. است واضح امر اين علت

 به اندكي اگر. باشد اي خانواده  سرپرست بايد مرد كه ميشود واقع سنيني در معموال
 آوار زير سقوطها شدنها غرق جنگها از كنيم  توجه آيد مي پيش حوادث اثر در كه مرگهائي

 . است مرد جنس متوجه تلفات و حوادث اين همه ديد خواهيم اينها غير و تصادفها اندنهام
  مبارزه در چه. ميشود ديده اينها ميان در زني ندره
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 . شود مي مرد متوجه تلفات طبيعت، با انسان مبارزه در  چه انسان، با انسان
 نقطه چند در كه نبوده وزير بشريت تاريخ اول از كه بگيريم نظر در را جنگها تنها اگر

 و زن توازن چرا بدانيم كه است كافي نياورد، وارد مردان بر تلفاتي و نباشد جنگ  جهان
 عصرهاي رابرب صدها صنعت عصر در جنگ تلفات ميزان. ميخورد بهم ازدواج سنين در مرد

 كه شد وارد مرد جنس بر جهاني اخير جنگ دو در كه تلفاتي.  است كشاورزي و شكار
 قرن چند در سابقا كه تلفاتي با است مساوي است بوده نفر ميليون هفتاد حدود در ظاهرا

 هاي جنگ در اخير سال چند در كه را تلفاتي تنها اگر شما. ميشد وارد بشر بر جنگ راه از
 نظر در است جريان در  هم هنوز و آمده وارد افريقا و خاورميانه و دور خاور اي منطقه
 . كرد خواهيد تصديق را ما مدعاي بگيريد

  :ميگويد " دورانت ويل "
 
 كه كشاورزي زندگاني. است كرده دخالت چند عواملي) زوجات تعدد( عادت اين زوال در "

 و شد كمتر مخاطرات و داد تقليل را مردان زندگي ناراحتي و سختي دارد، ثباتي حالت
 . " شد يكديگر مساوي تقريبا زن و مرد عده جهت  بهمين

 
 كه تلفاتي به بود منحصر مرد تلفات اگر. است عجيب خيلي " دورانت ويل " از سخن اين
 جهت اين از كشاورزي دوره و شكار دوره ميان البته ميشود متحمل طبيعت با مبارزه در

 كشاورزي دوره در كه است جنگ راه از مرد  جنس تلفات عمده كه صورتي در است، تفاوت
 حمايت تحت را زن همواره مرد كه است اينراه از ديگر و است، هنبود كمتر شكار دوره از

 است، ميگرفته بعهده خود داشته مرگ خطر كه را خطرناك و سخت كارهاي و گرفته خود
 .  است داشته وجود شكار دوره مانند نيز كشاورزي دوره در توازن عدم اين لهذا و
 كه است دوره اين در آنكه حال و ،نميبرد نام صنعتي و ماشيني دوره از " دورانت ويل "

 . ميزند هم بر فاحشي صورت به را توازن و ميكند بيداد مرد تلفات
 

 مقاومت بيشتر زن در برابر بيماريها 
  باشد، بيشتر زن جنس تلفات از مرد جنس تلفات ميشود سبب كه ديگري چيز
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 مرد مقاومت  نكهاي آن و است، شده كشف علوم پيشرفت پرتو در اخيرا كه است موضوعي
 تلفات از بيماريها بواسطه مرد تلفات  نتيجه در و است كمتر زن مقاومت از بيماريها برابر در
 . است بيشتر زن
 :نوشت اطالعات روزنامه 1335 ديماه در
 
 بيشتر دختر از پسر مولود عدد فرانسه در اينكه با كه ميدهد اطالع فرانسه آمار اداره " 

 و ميليون يك زنان، عدد معذلك ميشود متولد پسر پنج و صد دختر، دص هر ازاء به و است
 مقاومت را تفاوت اين علت آنها و است بيشتر مردان از نفر پنجهزار و شصت و هفتصد
 . " اند كرده ذكر بيماري مقابل در زن جنس

 
 اجتماع و  سياست در زن " عنوان تحت اي مقاله يازدهم شماره ششم سال سخن مجله در
 " از مقاله آن در. شد  ترجمه خانلري زهرا دكتر بوسيله يونسكو مصور و ماهانه مجله از "

  :كه شد نقل " مونتاك اشلي
 
 از ماده جنس به مربوط X كروموزوم. دارد تفوق مرد طبيعت بر علمي نظر از زن طبيعت "

 حد ست،ا درازتر مرد عمر از زن عمر لهذا. است قويتر نر جنس به مربوط Y كروموزوم
 برابر در مقاومتش ، است سالمتر مرد از عموما زن است، بيشتر مرد از زن عمر متوسط
 الكن زن يك برابر در شود، مي معالجه زودتر  اغلب است، بيشتر مرد از امراض از بسياري

 شود، مي يافت كوررنگ مرد 16 كوررنگ زن يك برابر در شود، مي يافت الكن مرد پنج
   قوه مرد از بيش حوادث برابر در زن است، مرد بجنس منحصر تقريبا  الدم نزف استعداد
 زن مشابه،  اوضاع در كه است شده محقق اخير جنگ جريان در جا همه. دارد مقاومت
 در تقريبا ..كند تحمل را زندانيان  اردوگاه زندان محاصره مشقت توانسته مرد از بهتر بسيار
 . " است زنها برابر  سه مردها در انتحار تعداد كشورها همه

 
 " كتاب ضمن بعدها بيماري، برابر در زن جنس بيشتر بمقاومت راجع مونتاگ اشلي نظريه

 روز زن مجله 70 شماره در و شد  ترجمه امامي الدين حسام آقاي بوسيله " برتر جنس زن
 . شد چاپ
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 كند پيدا قدرت مرد روزي فرضا كه شود مي سبب بيماري برابر در زن مقاومت بيشتر قدرت
 و بمرگ منجر كه خطرناك و سخت  بكارهاي را او پاي و بگيرد زن جنس از را خود انتقام و

 و مسلسل و توپ هدف را او ظريف تن برده جنگ  بميدان را او مخصوصا بكشد، ميشود مير
 مقابل در زن بيشتر مقاومت بواسطه هم باز بچشاند، باو را كارها  اين مزه داده قرار بمب

 مقدمه  به راجع همه اينها. ماند نخواهد محفوظ مرد جنس و زن جنس عدد توازن بيماري،
 شد معلوم پس. ازدواج  آماده مردان عدد بر ازدواج آماده زنان عدد نسبي فزوني يعني اول
 اول از علتها يا علت آن و چيست؟  آن علت شد معلوم و دارد وجود حقيقتي چنين واقعا
 . دارد و داشته وجود ساعت اين تا بشر تاريخ

 

 حق زن در چند همسري 
 براي ازدواج آماده مرد عدد بر ازدواج آماده زن عدد فزوني اينكه يعني - دوم مقدمه اما

  .»وظيفه« ايجاد متاهل  زنان و مردان براي و ميكند " حق " توليد زن طبقه
 هر. نيست  سخن جاي است بشري حقوق ترين اصيل و ترين طبيعي از تأهل حق اينكه در

 و شوهر يا زن داشتن از باشد، داشته خانوادگي زندگي دارد حق مرد يا زن از اعم كسي
 تربيت و تعليم از باشد داشته مسكن كند كار دارد حق كه همانطوري. باشد مند بهره فرزند
 نبايد تنها نه اجتماع. باشد داشته آزادي و امنيت ،كند استفاده بهداشت از شود، مند بهره

 فراهم را حقوق اين تأمين وسيله بايد  بلكه كند، ايجاد حقوق اين استيفاي راه در مانعي
 . سازد

 " تأهل "  حق به كه است اين بشر حقوق جهاني اعالميه در بزرگ نقيصه يك ما نظر از
 مؤثر رجوع حق امنيت، و آزادي حق مانند حقوقي از اعالميه اين. است نكرده توجهي
 حق مذهب، و نژاد هر اهل با ازدواج آزادي  حق تابعيت، ترك و تابعيت حق ي،مل بمحاكم
. كند مي ياد پرورش و آموزش حق فراغت، و استراحت حق اتحاديه، تشكيل حق مالكيت،

 اين. آورد نمي بميان نامي قانوني خانوادگي كانون يك داشتن حق يعني تأهل، حق از اما
 كانون  بداشتن مرد از بيش زن زيرا دارد، ميتاه بيشتر زن ناحيه از مخصوصا  حق

 و دارد اهميت مادي جنبه از مرد براي ازدواج گفتيم 27 مقاله در. است نيازمند خانوادگي
 .عاطفي و معنوي هاي جنبه از زن براي
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 را خود  احتياجات از نيمي اقل ال بازي رفيقه و فحشاء با بدهد دست از را خانواده اگر مرد 
 از را خانوادگي محيط اگر زن. اينهاست از بيش زن براي خانواده اهميت اما د،آور مي بر

 ولو خودرا، معنوي و مادي احتياجات بهيچوجه تواند نمي بازي رفيق و فحشاء با بدهد  دست
 . كند تأمين حداقل به

 حق داشتن،  همدل و شريك و همسر حق غريزه، اشباع حق يعني مرد، يك براي تأهل حق
 و حامي حق يعني اينها  همه بر عالوه زن، يك براي تأهل حق اما. داشتن قانوني فرزند

 . داشتن عواطف پشتوانه حق داشتن، سرپرست
  :باال مقدمه دو اثبات از پس اكنون

 . مردان عدد بر زنان عدد نسبي فزوني - 1
 . است بشري طبيعي حق يك تأهل حق - 2

 زنان از زيادي  گروه عمال باشد ازدواج قانوني صورت تنها همسري تك اگر - اينست نتيجه
 زوجات تعدد تجويز قانون با تنها. ميمانند محروم) تأهل حق( خود انساني طبيعي حق از

 . ميگردد احياء طبيعي حق  اين كه) دارد كه خاصي شرائط با البته( است
 حمايت بنام و يابند باز را خود واقعي شخصيت كه است مسلمان بين روشن زنان عهده بر
 ترين طبيعي از يكي بنام بشر  نسل از حمايت بنام اخالق از حمايت بنام زن، حقه حقوق از

 در را زوجات تعدد كه كنند پيشنهاد  ملل سازمان در بشر حقوق كميسيون به بشر حقوق
 از و بشناسد، برسميت بشر، حقوق از حقي بعنوان گفته، اسالم كه منطقي شرايط همان
 از فورمول يك اينكه صرف. بنمايند اخالق به و زن جنس به را  خدمت رگترينبز اينراه
 . شود نمي محسوب گناه كند، پيروي شرق از بايد غرب و آمده  شرق جانب

 

 نظريه راسل 
 تنها همسري تك اگر  كه دارد توجه نكته باين كرديم، اشاره قبال چنانكه " راسل برتراند "

 حلي راه لهذا. ميشود زنان از  زيادي گروه محروميت ستلزمم باشد ازدواج قانوني صورت
 داده اجازه زنان باين كه ميكند پيشنهاد ساده،  خيلي !؟حلي راه چه اما. ميكند پيشنهاد

 بوجود پدر بي فرزندان مردان، كردن شكار با نمانند محروم فرزند  داشتن از اينكه براي شود
  رزندف كه حالي در زن باينكه نظر و. آورند
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 كند، مي كمك باو نفقه بنام پدر معموال و دارد  مادي كمك به احتياج دارد دامن يا رحم در
 . كند اقتصادي كمك زنان باينگونه و شود پدر  جانشين جهت اين از دولت

  :ميگويد اينكه از پس " راسل "
 
 عرف( عرف بر ابن و دارد وجود مردان بر زائد زن ميليون دو از بيش كنوني انگلستان در "

 ." است بزرگي محروميت آنها براي اين و بمانند عقيم همواره بايد) همسري تك
 
 : گويد مي 
. است مردان و زنان تقريبي تساوي فرض بر مبتني) همسري تك( كامل ازدواج وحدت "

 بايد رياضي قانون بحكم كه ميشود كساني درباره زيادي قساوت ندارد وجود تساوي جائيكه
 از خصوصي نظر از گذشته قساوت اين باشيم  نفوس ازدياد به مايل اگر حال. بمانند مجرد
 . "بود نخواهد مجاز نيز عمومي لحاظ

 
 ميكند، پيشنهاد  اجتماعي مسئله اين براي بيستم قرن فيلسوف يك كه حلي راه است اين
 صورت باين را مشكل اين :ميگويد  اسالم. است كرده پيشنهاد اسالم كه حلي راه بود آن و

 تكفل را زن يك از بيش جسمي و اخالقي و  مالي شرايط واجد مرد نفر يك كه كنيد حل
 همچنين و اولش همسر و او ميان دهد، قرار خود شرعي و قانوني همسر را دوم زن كند،
 اول زن. نشود قائل تفاوتي و تبعيض هيچگونه اولش همسر فرزندان و زن اين فرزندان ميان
   فداكاري و بگذرد خود حق از خودش خواهر به نسبت اجتماعي وظيفه يك نعنوا  تحت
 اما. بپذيرد  است سوسياليزم انواع ترين ضروري كه را سوسياليزم و اشتراك نوع اين و كند
 بي هاي بچه بدزدند، را ديگر  زنان شوهران محروم، زنان :ميگويد بيستم قرن فيلسوف اين

 احتياج بيستم، قرن فيلسوف اين نظر از. كند  تكفل دولت آيند مي بوجود اينراه از كه پدري
 بخوبي زن دلربائي و زرنگي با كه جنسي ناحيه از يكي :است  ناحيه سه از فقط تأهل به زن

  ناحيه از سوم. ميگردد تأمين دزدي با آنهم كه فرزند ناحيه از ديگر ميشود، تأمين
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 ندارد اهميت  كه چيزي فيلسوف اين نظر از. شود تأمين بايد دولت بوسيله كه اقتصادي 
 او مردي اينكه به دارد احتياج شوهر، صميمانه عواطف به دارد احتياج زن كه اينست يكي

 موضوع. نباشد جنسي احتياج ناحيه از تنها او با تماس و بگيرد خود حمايت بال زير را
 است كودكي كننده احتنار و پريشان وضع ندارد اهميت  فيلسوف اين نظر از كه ديگري

  مادر و شده شناخته پدر به دارد نياز انساني هر بلكه كودكي، هر. آيد مي بدنيا اينراه از كه
 است داده نشان  تجربه. مادر و پدر صميمانه عواطف به دارد نياز كودكي هر. شده شناخته
 سيراب فرزند آن پدر عواطف  منبع از قلبش و ندارد، مشخصي پدر فرزندش كه مادري

 كرد؟ تأمين بايد كجا از را محبتها كسر اين. ميورزد مهر فرزندش به نسبت كمتر نميشود،
  كند؟ تأمين تواند مي دولت آيا

 عقيم مجرد زنان از زيادي گروه نشود، قانوني او پيشنهاد اگر كه است متأسف راسل آقاي
 چنين انتظار شكيبائي انانگلست مجرد زنان كه ميداند بهتر راسل آقاي خود اما ميمانند،
 . اند كرده حل را پدر بي فرزند و تجرد مشكل خود پيش از عمال. ندارند را قانوني

 
  ...انگليسي ده هر از
 چنين " است  حرامزاده يكي انگليسي ده هر از " عنوان تحت 25 / 9 / 38 اطالعات در

 :بود نوشته
 
 مأمور آاسكات ژ دكتر كه گزارشي در فرانسه، خبرگزاري - دسامبر 16 - رويتر - لندن "

 ده هر از لندن در گذشته سال شده نشان خاطر است، كرده تهيه لندن شهرداري پزشكي
 كه است كرده تأكيد اسكات دكتر. است بوده مشروع غير يكي آمدند بدنيا كه كودكي
 به ،1957 سال در نفر 33838 از و است دائمي افزايش حال در قانوني غير تولدهاي
 . " است يافته افزايش بعدي سال در نفر 53433

 
 مشكل خودش بكشد را راسل آقاي پيشنهاد شدن قانوني انتظار اينكه بدون انگلستان ملت

 . كرد حل را
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  ؟!تعدد زوجات ممنوع و همجنس بازي روا است
 زنان تكليف  اينكه بجاي كرد، عمل راسل آقاي نظر خالف بر درست انگلستان دولت اما

 از بيش زنان كه كرد كاري دهد، قرار مردان وجود در آنها براي حقي و كند روشن را دمجر
 بتصويب را " بازي همجنس " قانون گذشته  هفته در. گردند محروم مردان وجود از پيش
  :داد خبر اطالعات روزنامه 4 / 46 أ14 تاريخ در. رسانيد نهائي

 
 را بازي همجنس قانون ساعته هشت بحث يك از پس بريتانيا عوام مجلس - لندن "

 . " فرستاد اعيان بمجلس نهائي تصويب براي را  اليحه متن و كرد تصويب
 

  :نوشت 24 / 4 / 46 در يعني بعد روز ده در
 قانون اين. كرد تصويب دوم شور در را " بازي همجنس " قانون  انگليس لردهاي مجلس "

   ملكه دوم اليزابت طرف از زوديب رسيده انگليس عوام مجلس بتصويب قبال كه
 . " شد خواهد توشيح بريتانيا

 
 . است روا بازي همجنس اما. است ممنوع زوجات تعدد انگلستان در حاضر حال در
 نيست، جايز بياورد  زن جنس از " هووئي " خود زن براي مرد يك اگر مردم اين نظر از

 شرافتمندانه عمل بياورد، مرد جنس زا " هووئي " اگر اما. است كرده انساني غير عمل يك
 حل اهل بفتواي ديگر بعبارت. است داده انجام بيستم قرن  مقتضيات با متناسب و انساني و
 !ندارد اشكالي همسري چند باشد داشته سبيل و ريش زن " هووي " اگر ، انگلستان عقد و

 حلهاي راه از بايد ام و كرده حل را خانوادگي و جنسي مسائل غرب، دنياي ميگويند اينكه
 . دانستيد كه كرده حل نحو باين كنيم، استفاده آنها
 و جنسي بامور مربوط مسائل در غرب كه راهي. نيست تعجب مايه چندان من براي اينها
 برسد اينها غير نتايجي به اگر نميرسد، نتايج اين جز نتايجي به گرفته، پيش خانوادگي امور

 . دارد  تعجب
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 !اند؟ داده دستزا را خود منطق چرا ما مردم كه اينست است من تأسف و جبتع مايه آنچه
 چرا !دارند؟ را قضايا تحليل و تجزيه قدرت كمتر ما امروز هاي تحصيلكرده و جوانان چرا

 جهان  آنسوي مردم و باشند داشته دست در گوهري اگر چرا !اند؟ باخته را خود شخصيت
 اجنبي دست در  گردوئي اگر اما و اندازند مي دور و دكنن مي باور است گردو اين بگويند
 ! ؟گردند مي اش شيفته  كرده باور است گوهر اين شود گفته آنها به و ببينند
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 آيا طبيعت مرد چند همسري است؟ 
 

 غرب اجتماعي  فيلسوفان و روانشناسان رايج عقيده بشنويد اگر كرد خواهيد تعجب حتما
 . اوست طبيعت خالف بر همسري تك شده، آفريده ريهمس چند مرد، كه اينست بر

 اخالقي آشفتگيهاي  درباره شرحي آنكه از پس 91 صفحه " فلسفه لذات " در دورانت ويل
  :ميگويد ميدهد، جنسي امور نظر از امروز

 
  و داريم تنوع به كه است " ناپذيري اصالح " عالقه نتيجه آن، از بسياري  شك بي "

 . " نميكند دهبسن زن بيك طبيعت
 

  :ميگويد او هم
 از مناسبي ميزان اخالقي، قيود  نيرومندترين فقط و دارد، همسري چند طبيعت ذاتا مرد "

 . " كند تحميل باو را همسري تك تواند مي  زوجه دائمي نظارت و سخت، كار و فقر
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  :است شتهنو " است؟ خيانتكار طبيعتا مرد آيا " عنوان تحت روز زن مجله 112 شماره در
 
 زن و بوده خيانتكار هميشه مرد تاريخ، طول در ...:است گفته آلماني اشميد پروفسور "

   جوانان از درصد 90 موجود شواهد برابر نيز وسطي قرون در حتي خيانت، رو - دنباله
   خيانت بهمسرانشان دار زن مردان از درصد 50 و كردند مي عوض رفيقه بدفعات

 راپورت  كينزي به كه( گزارشش در امريكائي معروف محقق كينزي رابرت. ورزيدند مي
 دنيا ملل ساير دست خيانت و بيوفائي در امريكائي زنان و مردان :است نوشته) شده مشهور

 تنوع از مرد خالف بر زن است آورده گزارشش ديگر قسمت در كينزي ..اند بسته پشت از را
. آورد نمي در سر مرد رفتار از اوقات بعضي يلدل بهمين. است بيزار لذت و عشق در جوئي
 او بنظر و ميرود در به راه از آسان كند، مي تلقي ماجراجوئي نوعي را جوئي تنوع مرد ولي
 و عاطفي تماس  به تظاهر. روحي و عاطفي لذت نه است جسمي لذت است مهم آنچه

. است نيامده پيش جسمي  لذت درك براي فرصتي كه است وقتي تا فقط مرد در روحي
 " و) خواهي تعدد و دوستي تنوع( مرد بودن " پوليگام " :گفت بمن مشهوري پزشك روزي

 مرد در زيرا است، بديهي امر يك) شناسي يكه و خواهي انحصار( زن بودن " منوگام
 از تخم يك جز آمادگي دوران در زن كه حالي در ميشود، توليد " اسپرم " سلول ميليونها
 وفادار آيا بپرسيم  خودمان از نيست بد كينزي، فرضيه از صرفنظر. نميكند توليد تخمدان

  است؟ مشكل مرد براي بودن
 مرد براي بودن وفادار " است نوشته سؤال اين پاسخ در فرانسوي " دومنترالن هانري "

 مرد يك و است شده آفريده مرد يك براي زن يك است، ممكن غير بلكه نيست، مشكل
 خودش تقصير كند مي خيانت بزنش و ميپرد  بتاريكي اگر مرد. زنها همه و زندگي براي

 . " است آورده بوجود او در را خيانت عوامل همه كه است  طبيعت و خلقت تقصير نيست،
 

 مي چنين " فرانسوي سبك به ازدواج و عشق " عنوان تحت مجله همين 120 شماره در
  :نويسد
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 و قاعده آن براي و كرده  حل خودشان بين را ائيوف بي مسئله فرانسوي شوهر و زن "
 به پرش نكند تجاوز قانون و قاعده اين مرز از مرد اگر اند، شده قائل حدودي و حد و قانون

 وفادار ميتواند زناشوئي زندگي سال دو از بعد مرد يك اصوال آيا. است اهميت بي تاريكيش
 تفاوت  اي اندازه تا زنان مورد در اما. تاس طبيعتش خالف اين زيرا. نه يقين، بطور بماند؟

 شود، خيانت مرتكب شوهري اگر فرانسه در. واقفند تفاوت اين به آنها خوشبختانه و كند مي
 فقط او :ميدهد دلداري بخودش زيرا ،نميشود عصباني يا نميكند نارضائي احساس زنش

 من مال احساساتش و روح را، احساساتش و روح نه  برده ديگري نزد خودش با را جسمش
 . " است

 
 همين در "  لي راسل " دكتر بنام شناس زيست پروفسور يك نظريه پيش سال چند در

 ايراني نويسندگان گوي و گفت و بحث مورد مدتي و شد منتشر كيهان روزنامه در زمينه
 بلكه كميت نظر از نه است، بنسل خيانت  زن بيك مرد قناعت لي، راسل دكتر بعقيده. بود
 چند در نسل. ميكند ضعيف را او نسل زن، يك به مرد كردن  بسنده زيرا كيفيت، نظر از

 . ميگردد نيرومند و قوي همسري
 در مفكران اين  بخش الهام نيست، صحيح بهيچوجه مرد طبيعت از توصيف اين ما بعقيده

 مدعي ام البته. مرد واقعي  طبيعت نه بوده آنها اجتماعي محيط خاص اوضاع عقيده، اين
 برعكس دارند، مشابهي  وضع روانشناسي و شناسي زيست لحاظ از مرد و زن كه نيستيم
 هدف تفاوت اين از خلقت و است  متفاوت زن و مرد روانشناسي و شناسي زيست معتقديم

 و هتشاب براي بهانه را مرد و زن انساني حقوق  تساوي نبايد جهت بهمين و است داشته
 هاي روحيه مرد و زن قطعا نيز همسري تك روحيه نظر از. داد رارق آنها حقوق يكنواختي
 تمنيات نوع. اوست روحيه ضد بر شوهري چند. است شوهر تك طبعا  زن دارند، متفاوتي

 كه معني  باين. نيست همسر تك طبعا مرد اما. نيست سازگار شوهري چند با شوهر از زن
 دارد زن وجود از مرد كه تمنياتي نوع با زني چند. نيست او روحيه ضد بر زني چند

 . نيست ناسازگار
 نظر اين منكر ما. مخالفيم است ناسازگار همسري تك با مرد روحيه كه عقيده آن با ما اما

 كه مخالفيم عقيده اين با ما. است " ناپذير اصالح " تنوع به مرد عالقه :ميگويد كه هستيم
 شده آفريده مرد يك يبرا زن  يك و است ممكن غير مرد براي وفاداري
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 . زنها همه براي مرد يك و 
. طبيعت و خلقت  نه آورد مي بوجود مرد در اجتماعي هاي محيط را خيانت عوامل ما بعقيده
 بوجود محيطي را خيانت عوامل. است اجتماعي محيط نيست، خلقت مرد خيانت مسؤول

 بيگانه مرد براي را انحراف و اغوا فنون تمام ميكند تشويق را زن طرف يك از كه آورد مي
   اينكه ببهانه ديگر، طرف از و بسازد، او رفتن بيرون راه از براي نيرنگ  يك و هزار. ببرد بكار
 نيازمند و آماده  زن ميليونها بلكه هزار، صدها است همسري تك ازدواج قانون صورت يگانه

 . ميسازد اجتماع روانه مرد ءاغوا براي را آنها و كند مي محروم زناشوئي حق از را بازدواج
 تك مردان درصد نود گردد، رائج غربي رسوم و آداب آنكه از پيش اسالمي، مشرق در

 سرگرم معشوقه و رفيقه با نه و داشتند شرعي زن يك از بيش نه بودند، واقعي همسر
 اسالمي هاي خانواده باتفاق قريب اكثريت بر كلمه واقعي بمفهوم اختصاصي زوجيت. بودند

 . بود حكمفرما
 

 چند همسري، عامل نجات تك همسري 
 تك  نجات عامل مهمترين اسالمي مشرق در زوجات تعدد بگويم اگر كنيد مي تعجب

 باين. است همسري  تك نجات عامل بزرگترين زوجات تعدد بودن مجاز بلي. بود همسري
 از ازدواج به ازمندني زنان عدد و ميشود پيدا زوجات تعدد موجبات كه شرايطي در كه معني
 و نشود شناخته برسميت زنان عده اين تأهل حق اگر ميگيرد، فزوني بازدواج نيازمند مردان

 نشود داده همسري چند اجازه هستند جسمي و مالي و اخالقي شرايط واجد كه بمرداني
 . خشكاند مي را واقعي همسري تك ريشه گيري معشوقه و بازي رفيقه

 و مهيجات  اينهمه ديگر طرف از و بود، مجاز زوجات تعدد فيطر از اسالمي مشرق در
 كار و بود حكمفرما ها خانواده  اكثريت بر واقعي همسري تك لهذا نبود، كننده اغوا محركات
 مرد آفرينش بگويند و بسازند فلسفه برايش  كم كم كه نكشيد آنجا به مردان بازي معشوقه

 . است جهان محاالت و ممتنعات زوج مرد براي  همسري تك و است همسري چند
 چند را مرد طبيعت، قانون نظر از كه دانشمندان اين بعقيده بنا بپرسيد، است ممكن

  كنند، مي محكوم را زوجات تعدد اجتماع، قانون نظر از و ميدانند همسري
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  ميشود؟ چه  قانون دو اين ميان در مرد تكليف
 چند عمال و باشد همسر تك قانونا بايد مرد .است واضح آقايان اين مكتب در مرد تكليف
 دلش چه هر رفيقه و معشوقه اما باشد، نداشته بيشتر قانوني و شرعي زن يك همسر،

 و مسلم و طبيعي حق بازي معشوقه و گيري رفيقه  آقايان اين بعقيده. ندارد مانعي ميخواهد
 . است " نامردي " نوعي زن بيك عمر همه در مرد كردن  بسنده و !است مرد مشروع

 

 چهره واقعي بحث 
 لحاظ از كه  اي مسئله كه كند درك محترم خواننده كه است رسيده آن وقت ميكنم گمان
 همسري تك آيا كه  نيست اين مسئله چيست؟ هست و بوده مطرح بشر براي همسري چند
 همسري تك. نيست ترديدي  است بهتر همسري تك اينكه در همسري؟ چند يا است بهتر

. باشد يكديگر آن از زوجين از يك هر  روح و جسم اينكه يعني خانوادگي، اختصاص عنيي
 بهتر اختصاصي زوجيت در است يگانگي و وحدت  كه زناشوئي زندگي روح كه است بديهي

 تك ميان از كه نيست اين گرفته قرار آن سر بر بشر كه راهي دو آن. ميشود پيدا كاملتر و
   مطرح بشر براي لحاظ اين از ايكه مسئله. كند انتخاب را يككدام همسري چند و همسري

 نيازمند  زنان عده نسبي فزوني مخصوصا اجتماعي، ضرورتهاي بواسطه اينستكه است
 همسري تك.  است افتاده خطر در عمال مطلق همسري تك نيازمند مردان بر بازدواج
 :است پيش در راه دو از  يكي .نيست بيش اي افسانه بشود ها خانواده تمام شامل كه مطلق

 شدن همسر چند يا ديگر بعبارت. بازي معشوقه رواج يا و زوجات تعدد يافتن رسميت يا
 و يافتن سامان و سر و كرد نخواهد تجاوز درصد ده از حتما كه متأهل مردان از معدودي

 در ونچ و بازي معشوقه راه گذاشتن باز يا و شوهر، بي زنان كردن پيدا زندگي و خانه
 باتفاق قريب اكثريت باشد، داشته ارتباط مرد  چندين با ميتواند اي معشوقه هر دوم صورت
 . بود خواهند همسر چند عمال متأهل مردان
 حاضر  غربي هاي شيوه مبلغان اما. همسري چند مسئله طرح صحيح صورت اينست آري

 آنها. بگويند آشكارا را حقيقت نيستند حاضر كنند، طرح را مسئله صحيح صورت نيستند
 مزاحم و بار سر را قانوني و شرعي  زن هستند، گيري معشوقه و بازي مترس مدافع واقعا
 و زن دو به رسد  چه دانند مي زياد هم را يكيش و دانند مي
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 براي خود هاي گفته در اما ميشناسند،  ازدواج قيود از آزادي در را لذت. زن چهار و زن سه 
 معصومانه لحني با هستيم، همسري تك مدافع ما كه ميكنند انمودو چنين دالن ساده

  !وفا بي و همسر چند نه باشد وفا با و همسر تك مرد، كه آنيم طرفدار ما ميگويند
 

 نيرنگ مرد قرن بيستم 
 وارونه نعل  است توانسته خانوادگي بحقوق مربوط مسائل از بسياري در بيستم قرن مرد
 او به نسبت خود تعهدات از كرده اغفال را زن آزادي، و تساوي قشنگ نامهاي با و بزند

 زوجات تعدد باندازه اي مسئله كمتر در اما. بيفزايد خود بيحساب هاي كامگيري بر و بكاهد
 .  است داشته موفقيت جهت اين از

 ترديد دچار  كه بينم مي چيزهائي ايراني نويسندگان از بعضي آثار در گاهي من راستي
  اغفال؟ يا است دلي ساده نميدانم. ميشوم
  :است  نوشته چنين اين زوجات تعدد درباره را خود نظر نويسندگان اين از يكي

 
 و است متقابل  حقوقي تكاليف بر متكي زوجين روابط پيشرفته، ممالك در حاضر حال در "

 اندازه همان زن جانب از) منقطع يا دائم( عنوانو شكل بهر زوجات تعدد شناخت راينبناب
 . " كند تحمل زناشوئي عرصه در را خود رقباي وجود بخواهند مرد از كه است دشوار

 
 وارونه نعل يا است همين مسأله اين از شان واقعي تصور اشخاص اينگونه دانم نمي من

 بر كه است اجتماعي مشكل يك از ناشي زوجات تعدد كه دانند نمي واقعا اينها آيا !ميزنند؟
 كنون تا زوجات تعدد از بهتري حل راه و ميكند سنگيني متأهل زنان و انمرد تمام دوش
 شعار و گذاشتن رويهم را چشمها كه دانند نمي اينها آيا است؟ نشده پيدا مشكل اين براي
 اينها آيا كند؟ نمي دوا دردي همسري چند بر مرگ و همسري، تك باد  زنده فرياد و دادن
 و زن متقابل بحقوق ربطي و مرد حقوق نه است زن قوقح جزو زوجات تعدد كه دانند نمي
  ندارد؟ مرد

 از كه است دشوار  اندازه همان زن جانب از زوجات تعدد " :ميگويند كه اينست مضحك
 گذشته. " كند  تحمل زناشوئي عرصه در را خود رقباي وجود بخواهند مرد
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 را اي پديده هر آقايان اين كه روزام  دنياي كه دانند نمي شايد است، غلطي مقايسه اينكه از 
 از مرتبا دارند، نمي روا آن رويدادهاي صحت در را ترديدي هيچ و كنند مي جذب نام باين
 عرصه در را خود رقباي وجود و بشمارد محترم را خويش زن عشق كه خواهند مي مرد

 و فناتيسم عصب،ت حسادت، بنام را " ها نابردباري " اين امروز،  دنياي. كند تحمل زناشوئي
 مغرب در لحاظ اين از جرياناتيكه عمق از الاقل ما جوانان كاش اي. ميكند محكوم  غيره

 . داشتند آگاهي اندكي ميگذرد
 

 بديهي مرد،  ذاتي طبيعت نه است اجتماعي مشكل يك از ناشي زوجات تعدد كه شد روشن
 وجود نيازمند مردان بر نيازمند زنان عدد نسبي فزوني مشكله اجتماعي در اگر كه است

 در بخواهيم اگر و. شد خواهد كم بسيار يا و رفت خواهد ميان از زوجات تعدد باشد، نداشته
 نه و است كافي نه زوجات تعدد) كند پيدا وجود  شرايطي چنين فرضا( شرايطي چنين
 درآمد و كار و اجتماعي عدالت اوال. است الزم ديگر چيز چند منظور اين براي. صحيح
   دوم نمايد اقدام خانوادگي كانون تشكيل به بتواند تا بازدواج نيازمند مرد هر براي كافي
 بعقد اجبارا ديگر شخص يا برادر يا پدر طرف از كه زن براي همسر اختيار و اراده آزادي
 امكان و باشد مختار و آزاد  زن اگر كه است بديهي. نشود آورده در پولدار دار زن مرد يك

 هوو " سر و شد نخواهد دار زن مرد زن هرگز باشد فراهم برايش مجرد مرد يك اب همسري
 دار زن بمردان را خود خواهر يا دختر پول، بطمع كه هستند  زن اولياء اين. رفت نخواهد "

 زياد اينقدر كن خراب خانه و اغوا و تهييج و تحريك عوامل اينكه سوم. ميفروشند پولدار
 بي زنان به رسد چه ميكشد، بيگانه بخانه شوهر خانه از را شوهردار انزن اغوا، عوامل. نباشد
 . شوهر

 برقراري راه در بايد است، واقعي همسري تك نجات طرفدار و دارد اصالح سر اگر اجتماع
 اثر كند باز را فحشا راه اينكه جز زوجات تعدد قانوني منع واال بكوشد،  عامل سه اين

 . ندارد ديگري
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  از محروميت زنان بي شوهر بحران ناشي
 به خيانت زوجات تعدد  منع باشد، داشته فزوني نيازمند مردان بر نيازمند زنان عدد اگر اما

 شدن پامال به مطلب اگر. نيست ميان در زن حقوق كردن پامال تنها زيرا است، بشريت
 اجتماع عارض راه اين از كه بحراني. بود تحمل قابل باز ميشد ختم زنان از اي عده حقوق
 تر مقدس ديگر كانون هر از خانواده همچنانكه. است خطرناكتر ديگر  بحران هر از ميشود
 . است
 العملهائي عكس  همه با است زنده موجود يك ماند مي محروم خود طبيعي حق از آنكه زيرا
 و رواني عوارض همه با است  انسان يك. ميدهد نشان ها محروميت در زنده موجود يك كه

 قدرت با حواست دختر زنانه، نيرنگهاي همه با است زن ناكاميها، زمينه در روحي هاي عقده
 . " فريبي آدم " كامل

 " مبادا روز " براي  انباري در يا بريزند بدريا را مصرف بر زائد كه نيست جو و گندم او
 يك او بلي،. بزنند بان قفلي نبود  احتياج مورد اگر كه نيست اتاق و خانه. كنند ذخيره
 و كرد خواهد ظاهر را خود شگرف نيروي. است زن يك است، انسان يك است، زنده موجود
  :گفت خواهد او. آورد برخواهد اجتماع روزگار از دمار

  كنم نظاره من و حريفان خورند مي كه          ديد توانم نمي بگويم درست سخن
 ساخت، خواهد  ويران ها خانواده و ها خانه. كرد خواهد كارها " ديد توانم نمي " همين
 بدست دست عقده و غريزه  كه آنگاه بشر بحال واي. آورد خواهد بوجود ها كينه و ها عقده
 . بدهند هم
 اندازه اين جا  هيچ در قدمش كه مرد اغواي براي را كوشش نهايت خانواده از محروم زنان
 بلغزند پيالن شد بسيار گل چو " كه است بديهي و. برد خواهند بكار نيست لغزان و لرزان

 . است كافي پيل اين لغزيدن براي  هم كمي مقدار " گل " اين از متأسفانه و "
 كه زناني. ميرسد دار خانه زنان به نوبت. خير ميكند؟ پيدا خاتمه جا بهمين مطلب آيا

 در هم آنها. دافتن مي خيانت و انتقام بفكر هم آنها. بينند مي خيانت حال در را خود شوهران
  بود؟ خواهد چه نهائي نتيجه. ميشوند مرد رو دنباله خيانت
 خالصه جمله  يك ضمن شده مشهور " راپورت كينزي " به كه گزارشي در نهائي نتيجه
 پشت از را دنيا ملل ساير دست خيانت و بيوفائي در امريكائي زنان و مردان " :است شده
 . " اند بسته
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 نهايت در آتش اين  شعله. يابد نمي خاتمه مرد انحراف و فساد با تنها كه ميفرمائيد مالحظه
 . گيرد مي هم را دار خانه زنان دامن امر

 

 عكس العملهاي مختلف در زمينه پديده فزوني زن 
 العملها  عكس هست چيزيكه. داشته وجود بشر زندگي در هميشه زن نسبي فزوني پديده

 ملتهائيكه. است نبوده يكسان آورد مي بوجود اجتماع براي اي مشكله كه پديده اين برابر در
 را مشكله اين آسماني بزرگ اديان رهبري به داشته بيشتري پيوند عفاف، و تقوا با روحشان

 نبوده سازگار  شان روحيه با چندان عفاف و تقوا ملتهائيكه و اند، كرده حل زوجات تعدد با
 . اند داده قرار فحشا براي اي وسيله را پديده اين
 بدين مربوط  مغرب در آن ترك نه و است، اسالم دين از ناشي مشرق در زوجات تعدد نه

 شرقي اديان و داشته وجود زوجات تعدد زمين مشرق در اسالم از قبل زيرا است، مسيح
 هر. ندارد وجود زوجات تعدد منع بر نصي هم مسيح دين اصل در و بودند، كرده مجاز آنرا
 . مسيح دين  نه است غرب ملل خود به مربوط هست چه

 به اند كرده تجويز را  زوجات تعدد ملتهائيكه از بيش اند گرفته قرار فحشا مسير در ملتهائيكه
 . اند زده ضربه همسري تك

 درباره قرآن  آيات ذكر از پس " محمد زندگاني " كتاب نويسنده هيكل محمدحسين دكتر
  :ميگويد زوجات تعدد

 
 رفتار عدالت مطابق ميترسيد اگر ميگويد و ميشمارد بهتر را زن بيك اكتفا آيات اين "

 در اما. كنيد رفتار بعدالت توانيد نمي كه كند مي تأكيد ضمنا بگيريد،  زن يك فقط نكنيد
 ايجاب را زنان تعدد كه آيد پيش حوادثي اجتماعي زندگي در ممكنست چون حال  عين
 جنگهاي اثناي در) ص( محمد. است شمرده روا عدالت بشرط آنرا جهت بدين كند مي

 رفتار بدينطريق ماندند بيوه  زنانشان طبعا و ميشدند كشته آنان از گروهي كه مسلمانان
 و هزارها كه شورشها و عمومي امراض و جنگها از پس كه بگوئيد توانيد مي آيا واقعا. كرد

  هب اكتفا ،مانند يم شوهر بي زنان زيادي عده و ميشوند تلف اشخاص ميليونها
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 آيا است؟ شده شمرده روا عدالت بقيد و استثناء بطور  كه است زن چند از بهتر زن يك
   زن بيك اكتفا قانون جهانگير، جنگ از پس كه كنند ادعا توانند مي  زمين مغرب مردم

 . " است؟ شده اجرا نيز عمال دارد وجود اسما كه همانطور



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 ٣٣٧

 

 ي اشكاالت و معايب چند همسر
 

 و وحدت - فداكاري - گذشت - صميميت - صفا گرو در زناشوئي خوشبختي و سعادت
 . ميافتد بخطر همسري چند در اينها همه و. است يگانگي
 تعدد مسؤوليتهاي آنقدر مرد خود نظر از مادره، دو فرزندان و زنان ناهنجار وضع از گذشته
 . است آسايش و بمسرت كردن  تپش آن به آوردن رو كه است كننده خرد و سنگين زوجات

 بار زير از عمال كه هستند آنها خشنودند و راضي زوجات تعدد از كه مرداني اكثر
 ديگر زن داده قرار  توجه مورد را زني كنند، مي خالي شانه آن اخالقي و شرعي مسؤوليتهاي

 آنچه. كنند مي رها " كالمعلقه " را او كريم، قرآن تعبير به و كنند مي خارج حساب از را
 با توأم است همسري تك نوعي واقع در دهند مي  آن به زوجات تعدد نام افراد اينگونه

 . بيدادگري و جنايت و ستمكاري
 اكثر عقيده. "  يكي زن يكي، خدا " :ميگويند است، رايج مردم ميان در اي عاميانه مثل

 از را مسئله و دهيم رارق  مقياس را مسرت و خوشي اگر حقا و هست و بوده اين بر مردان
 نباشد صادق مردان همه درباره اگر. است درستي عقيده بسنجيم شخصي و فردي زاويه
 . است صادق مردان اكثريت درباره

  اخالقي و شرعي مسؤوليتهاي همه قبول با زوجات تعدد كه كند خيال مردي اگر
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 مسلما. است  اشتباه در سخت ميبرد صرفه كار اين از آسائي تن نظر از او و اوست بنفع 
  ...اما دارد،  ترجيح همسري چند بر آسايش و خوشي تأمين نظر از همسري تك

 

 بررسي صحيح 
 يا شخصي  هاي ضرورت از ناشي كه زوجات تعدد مانند مسائلي نادرستي و درستي بررسي

 . كنيم  مقايسه همسري تك با آنرا كه نيست صحيح نحو باين است اجتماعي
 آنها كننده ايجاب  موجبات و علل طرفي از كه باينست منوط مسائل اينگونه حصحي بررسي

 به نظري ديگر طرف از. چيست آنها  به اعتنائي بي وخيم عواقب ببينيم و بگيريم نظر در را
 روي كلي محاسبه يك آنگاه بيفكنيم، ميشود ناشي  مسائل اين خود از كه معايبي و مفاسد
 اينصورت در تنها. آوريم بعمل ميشود پيدا مسئله طرف دو از  كه نتايجي و آثار مجموع
 .اند گرفته قرار بررسي مورد و طرح خود واقعي بصورت مسائل اينگونه  كه است

. بدهيم نظر " اجباري سربازي " درباره خواهيم مي كنيد فرض :كنم مي ذكر مثالي توضيحا 
 ندارد شك بنگريم دارد تعلق آنها به سرباز كه اي خانواده تمايالت و منافع زاويه از تنها اگر
 سربازي قانون بنام قانوني كه بهتر اين از  چه نيست، خوبي قانون وظيفه سرباز قانون كه

 و جنگ بميدان احيانا و نرود دور كنارشان از خانواده دل عزيز و باشد نداشته وجود وظيفه
  !نشود  كشيده خون و خاك

 كه است نحو اين به آن صحيح بررسي. نيست صحيح نحو اين به مسئله اين بررسي اما
 عواقب خانواده،  آن شدن داغدار احتماال و اي خانواده از فرزندي شدن بجدا توجه ضمن
 و معقول كامال كه است آنوقت. بگيريم نظر در كشور براي را نداشتن مدافع سرباز وخيم

 براي جانبازي و دفاع آماده " بازسر " بنام  وطن فرزندان از گروهي كه ميرسد بنظر منطقي
 . كنند تحمل را سربازي از ناشي رنجهاي آنها  هاي خانواده و باشند كشور

 زوجات تعدد مجوز احيانا كه اجتماعي و شخصي هاي بضرورت گذشته مقاالت در ما
 بررسي را زوجات تعدد از ناشي مفاسد و معايب خواهيم مي اكنون. كرديم اشاره شود مي

 روشن ضمنا و گردد فراهم كلي محاسبه يك براي زمينه تا كنيم
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 ايرادات از بعضي چند هر داريم، اعتراف زوجات تعدد براي معايب سلسله بيك ما كه شود 
 براي شود مي كه معايبي. شد خواهد  روشن عنقريب چنانكه دانيم، نمي وارد را اشكاالت و

 بيان اينك. شويم مي بحث وارد مختلف هاي جنبه از ما و است زياد كرد ذكر زوجات تعدد
  :معايب و اشكاالت آن

 

 از نظر روحي 
 مالي حمايتهاي و بدني تماسهاي يعني جسماني، و مادي امور به منحصر زناشوئي روابط
 جسماني و مادي امور زيرا بود،  توجيه قابل زوجات تعدد بود امور باين منحصر اگر. نيست

 . داد سهمي كدام بهر و كرد سمتق متعدد افراد ميان ميتوان را
 و عاطفه و عشق است، معنوي و روحي امور است، اساس و عمده آنچه زناشوئي روابط در

 احساسات و عشق است، دل بيكديگر طرف دو پيوند نقطه و ازدواج كانون است، احساسات
  متعدد دافرا ميان را آنها توان نمي نيست، تقسيم و تجزيه قابل ديگر روحي امر هر مانند

 گرو  به جا دو در يا كرد نيم دو را دل است ممكن مگر. رد ك بندي جيره و سرشكن
 است، شناس  يكه پرستش و عشق كرد؟ تسليم نفر دو به را قلب ميشود مگر گذاشت؟
. داد سهمي نفر بهر و كرد  پيمانه بشود كه نيست گندم و جو. پذيرد نمي رقيب و شريك
 پس. آدمي اختيار در دل نه است، دل اختيار در آدمي نيست، رلكنت قابل احساسات بعالوه

 دو روابط از را انسان دو روابط و آنست انساني جنبه و  است ازدواج روح كه چيزي آن
 قابل نه و است قسمت قابل نه كند مي متمايز است غريزي و شهواني صرفا كه حيوان
 . است محكوم زوجات تعدد پس. كنترل
 و عاطفه ازدواج، روح  كه است راست زيرا دارد، وجود اغراق قدري بيان اين در ما، بعقيده

 اينكه اما نيست، آدمي اختيار تحت  قلبي احساسات كه است راست هم است، احساسات
 زيرا است، مغالطه يك بلكه شاعرانه، تخيل يك نيست،  تقسيم قابل احساسات ميشود گفته
 و كنند قسمت دو جسم قطعه يك مانند را بخصوصي احساسات كه نيست  اين در سخن

 ظرفيت در سخن. نيست تقسيم قابل روحي امور كه شود گفته تا بدهند، سهمي كدام بهر
 در را عالقه دو نتواند  كه نيست محدود آنقدر آدمي روحي ظرفيت مسلما است، بشر روحي
 پدري. دهد جاي خود
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 آنها همه براي دارد، مي دوست ستشپر حد تا را نفر  ده هر و ميشود فرزند ده صاحب 
 . كند مي فداكاري

 اوج آنقدر تعدد صورت در هرگز احساسات و عشق اينكه آن و است مسلم چيز يك بلي،
 نيست، سازگار تعدد با احساسات و عشق اعالي اوج. ميگيرد وحدت در كه نميگيرد

 . نيست سازگار نيز منطق و عقل با همچنانكه
 :ميگويد اخالق و زناشوئي در " راسل "
  
 به دليل همين و ميدانند احساسات منصفانه مبادله يك را عشق امروز مردم از بسياري "

 . " است كافي زوجات تعدد كردن محكوم براي ديگر دالئل از نظر صرف تنهائي
 

 پدر مگر باشد؟  انحصاري بايد باشد منصفانه احساسات مبادله بناست اگر چرا دانم نمي من
 مبادله دارند مي دوست را پدر آنها متقابال و ميدارد دوست را خود متعدد دانفرزن كه

 از يك هر به پدر عالقه متعدند فرزندان اينكه با اتفاقا نيست؟ منصفانه بطور آنها احساسات
 . چربد مي بپدر نسبت فرزندان از يك هر عالقه بر فرزندان
 عشق كه كند مي توصيه شوهران به دائما كه گويد مي كسي را سخن اين كه اينست عجيب

 چنين متقابال. نشوند آنها عاشقانه روابط مانع و بشمارند محترم بيگانه به را خود زن
 منصفانه شوهر و زن احساسات مبادله  هم باز راسل بعقيده آيا. ميكند بزنان هائي توصيه
  است؟

 

 از نظر تربيتي 
 چند. ندارد وجود " هوو " از باالتر منيدش زن براي. است ناسازگاري المثل ضرب هووگري
 كه را زناشوئي محيط و دارد مي وا شوهر احيانا و يكديگر عليه اقدام و بقيام را زنان همسري

 تبديل انتقام و كينه كانون و جدال و جنگ  بميدان باشد صميميت و صفا محيط بايد
 دو كند، مي سرايت نيز آنها بفرزندان مادران، ميان عداوت و رقابت و دشمني. كند مي

 پرورشگاه و مدرسه اولين كه خانوادگي محيط آيد، مي بوجود دستگيها چند و دستگيها
 بخش الهام بايد و  است كودكان روحي
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 . ميگردد نامردي و نفاق آموز درس باشد مهرباني و نيكي 
 را نكته يك اما.  نيست شكي است تربيتي ناگوار آثار اين همه زمينه زوجات تعدد اينكه در

 زوجات تعدد طبيعت از ناشي آثار  اين از چقدر ديد بايد اينكه آن و كرد فراموش نبايد
 اين همه ما بعقيده. ميگيرند دوم زن و مرد كه است  ژستي از ناشي آنها از قدر چه و است،

 . است آن اجراء طرز معلول بيشتر نيست، زوجات تعدد طبيعت  معلول ناراحتيها
 اين در. كند مي  طي را خود عادي جريان آنها زندگي و ميكنند زندگي هم با زني و مردي
. ميزند بسرش همسري چند  هوس فورا و ميگردد زني فريفته برخورد يك در مرد آن بين
 اول زن النه و پابخانه معلق اجل مثل  دوم زن ناگهان محرمانه، قرار و قول يك از پس
. زند مي شبيخون او بزندگي حقيقت در و كند مي  صاحبت را او زندگي و شوهر و گذارد مي

 زن براي. نيست ديگر چيز انتقام و كينه جز اول زن روحي  العمل عكس كه است واضح
 بزرگترين بگيرد، قرار شوهر تحقير مورد كه نيست اين از تر كننده  ناراحت چيزي هيچ

  كند، نگهداري را ودخ شوهر قلب نتوانسته كند احساس اينستكه زن يك براي  شكست
 هوسراني و خودسري ژست مرد كه وقتي. است كرده تصاحب را او ديگري كه ببيند و

 جائي بي انتظار اول  زن از بردباري و تحمل انتظار زني، شبيخون ژست دوم زن و ميگيرد
 . است
 دبچن آوردن رو و است نشده سير او از دارد، " مجوز " شوهرش كه بداند اول زن اگر اما

 از را هوسراني و خودسري و استبداد ژست مرد و نيست، او به كردن پشت بمعني همسري
 دوم زن اگر همچنين و بيفزايد، اول بزن نسبت خود عواطف و احترامات بر و كند دور خود
 جايز آنها به تجاوز و است محترم او حقوق و دارد حقوقي اول زن كه باشد داشته توجه

   قدم اجتماعي مشكل يك حل راه در كه باشند داشته توجه همه اگر خصوصا نيست،
 . شود مي كاسته داخلي ناراحتيهاي از مسلما برميدارند،

 حتما. است  وسيعي اجتماعي ديد يك از ناشي مترقيانه حل راه يك زوجات تعدد قانون
 اسالمي عالي تربيت  يك از و كنند فكر عاليتري سطح در بايد نيز آن كنندگان اجرا

 . باشند برخوردار
 زن و نداشته  هوسراني و خودسري ژست مرد كه مواردي در كه است داده نشان تجربه

  زن و شده  داوطلب خود است، دوم بزن نيازمند شوهرش كه كرده احساس
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 اكثر. است نداشته وجود مزبور ناراحتيهاي از هيچيك و است آورده شوهرش بخانه را دوم
 . ميبرند بكار قانون اين اجراء در مردان  كه است اي وحشيانه رفتار طرز از ناشي ناراحتيها

 

 از نظر اخالقي 
 هواپرستي ميدهد اجازه بمرد. است شهوت و " شره " اجازه زوجات تعدد اجازه - ميگويند

 زيرا. دهد تقليل ممكن حداقل  به را خود شهوات انسان كه كند مي ايجاب اخالق. كند
 تمايلش و رغبت گذارد باز را شهوت جلو  اندازه هر كه است ناي آدمي طبيعت مقتضاي
 . ميگردد مشتعلتر  شهوتش آتش و ميگيرد فزوني

  " :ميگويد زوجات تعدد درباره 434 صفحه القوانين روح در منتسكيو
 

. دارد زن سياهپوست و زرد و سفيد از اعم نژادها تمام از خود حرمسراي در مراكش پادشاه
 تازه زن خواهان هم باز باشد داشته  زن نيز خود كنوني زنهاي برابر دو خصش اين اگر اما

 ميشود، زيادتر كرد شدت چه هر و است لئامت و خست مثل شهوتراني زيرا. بود خواهد
 عشق رسم زوجات تعدد. ميگردد آز و حرص ازدياد باعث زياد زر و سيم تحصيل چنانكه
 در زيرا. ميكند رائج و آموزد مي نيز را) بازي همجنس( طبيعت مخالف و مستهجن بازي
. ميگردد قاعده  بي اعمال باعث گرديد، خارج معين حدود از كه عملي هر شهوتراني عرصه

 وجود زن يك حتي حكمران،  يك حرمسراي در گرفت، در شورشي كه وقتي اسالمبول در
 . " ذرانيدميگ را خود روزگار طبيعت  مخالف عشقبازيهاي با حكمران آن چه نداشت،

 
 با پاك اخالق ميگويند  كه نظر اين از يكي. داد قرار بررسي مورد بايد نظر دو از را ايراد اين

 ديگر. داد تقليل ممكن بحداقل شهوترا بايد نفوس پاكي براي و دارد منافات شهوت اعمال
 آن با بيشتر چه هر كه اينست آدمي طبيعت مقتضاي ميگويد كه رواني اصل آن نظر از

 . ميگيرد آرام شود مخالفت آن با بيشتر چه هر و كند مي  طغيان بيشتر شود موافقت
 مسيحي  اخالق كه است غلطي تلقين يك اين متأسفانه بگوئيم بايد اول نظر از اما
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. است كرده القاء ، است متأثر كلبي و بودائي و هندي اخالق از و است رياضت پايه بر كه 
 تقليل شهوات از چه هر كه نيست  چنين اسالم نظر از. نيست هپاي اين بر اسالمي اخالق
 نظر از .)است  اخالقي درصد صد برسد صفر حد به اگر و( است سازگارتر اخالق با شود

 . است ناسازگار شهوتراني در افراط با اخالق اسالم،
 تك بالطبع مرد آيا ببينيم بايد نه، يا است افراطي عمل يك زوجات تعدد بدانيم اينكه براي

 كه نشود پيدا هم نفر يك امروز شايد  كه شد معلوم 31 مقاله از نه؟ يا است همسري
 افراطي و انحرافي عمل يك را همسري چند و بداند  همسري تك به محدود را مرد طبيعت
 تك و است همسري چند مرد طبيعت كه اينست بسياري  عقيده عكس بر. بشناسد
 . است مرد طبيعت خالف بر هك تجرد نظير است چيزي همسري

 موافق هم نظر اين با اما مخالفيم، است همسري چند مرد طبيعت كه نظر آن با ما چه اگر
 و است مرد طبيعت ضد بر همسري چند و است همسري تك مرد طبيعت كه نيستيم
 .  بازي همجنس نظير است، طبيعت مخالف و انحراف نوعي

 نظرشان ميدانند  پرستي شهوت با مساوي را وجاتز تعدد كه " منتسكيو " مانند كساني
 جواز است خواسته زوجات تعدد  قانون با اسالم كه اند كرده خيال. است بازي حرمسرا به

 آن با همه از بيش اسالم. كند صادر آنها  امثال و عثماني و عباسي خلفاي براي حرمسرا
 مرد آزادي است، قائل اتزوج تعدد براي اسالم كه قيودي و حدود. است مخالف كارها

 . ميكند سلب او از بكلي را هوسران
 طغيان بيشتر شود ارضا اندازه هر آدمي طبيعت " ميگويد كه عقيده اين - دوم نظر از اما

 كه است اي عقيده مقابل نقطه درست " ميگيرد آرام بهتر شود مخالفت اندازه هر و ميكند
 . ميشود تبليغ آن بنفع مرتبا و دهش پيدا " رويد ف " پيروان  ميان در امروز

 فزوني امساك اثر در و ميگيرد آرام اقناع و ارضاء اثر بر طبيعت " :ميگويند ها فرويديست
 سنن، و آداب شكستن و آزادي طرفدار صددرصد عده اين لهذا. " ميكند طغيان و ميگيرد
 امروز كه يديدم و ميبود زنده " منتسكيو " كاش  اي. ميباشند جنسي مسائل در خصوصا
 . است گرفته قرار ها فرويديست تمسخر مورد او فرضيه چگونه

 و حقوق آن و دارد حدودي و حقوق طبيعت،. خطاست عقيده دو هر اسالمي اخالق نظر از
  را آرامش و ميكند طغيان چيز دو اثر در طبيعت،. شناخت بايد را حدود
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 و قيود همه برداشتن و دادن  كامل آزادي اثر در ديگر و محروميت، اثر در يكي. ميزند بهم
 . او مقابل از حدود

 است، نفوس  پاكي مخالف و روحي آرامش زننده بهم و اخالق ضد زوجات تعدد نه بهرحال
 ضد خود مشروع زنان يا زن به  ورزيدن قناعت نه و ميگويند، " منتسكيو " امثال آنچنانكه
 . ميكنند  تبليغ عمال فرويديستها آنچنانكه است اخالق

 

 از نظر حقوقي 
 مورد كاالي زيرا. است " فضولي " معامله حقيقت در ميگيرد صورت ديگري زن و ٯمر

 محسوب او يملك ما جزء و شده فروخته اول بزن قبال مرد زناشوئي منافع يعني معامله،
 زن گصدد تحصيل او اجازه و شود  رعايت نظرش بايد اول درجه در كه آنكس پس. ميشود

 اول زن اذن و اجازه به موكول بايد شود داده زوجات تعدد اجازه بناست اگر پس. است لاو
 زن كه بگيرد تصميم خود شوهر درباره دارد حق كه است اول زن  اين حقيقت در و باشد
 . نكند يا بكند اختيار ديگر

 را خود مال بار يك شخصي كه اينست مثل درست گرفتن چهارم و سوم و دوم زن بنابراين
 بافراد چهارم و سوم و دوم نوبت براي را شده فروخته مال همان و بفروشد ديگر بشخص

 اگر و سوم و دوم و اول مالك  برضايت دارد بستگي اي معامله چنين صحت. بفروشد ديگر
 مستحق قطعا دهد قرار بعدي افراد اختيار در را نظر مورد مال فروشنده، شخص عمال

 . است مجازات
 از يك هر و بدانيم  منافع مبادله را ازدواج حقوقي طبيعت كه اينست بر مبتني ايراد اين

 كه مطلب اين به راجع فعال من. كنيم فرض ديگر طرف زناشوئي منافع مالك را زوجين
 همين ازدواج حقوقي طبيعت ميكنيم فرض. نميكنم بحثي است ايراد و خدشه قابل البته
 تنوع و تفنن جنبه فقط مرد جانب از زوجات تعدد هك  است وارد وقتي ايراد اين. باشد

 از زن و باشد زناشوئي منافع مبادله ازدواج حقوقي طبيعت اگر كه است  بديهي. باشد داشته
 ،كند تأمين را مرد زناشوئي منافع كه باشد قادر لحاظ هر
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 نداشته تنوع و تفنن جنبه اگر اما. داشت نخواهد زوجات تعدد براي  مجوزي هيچگونه مرد 
 ايراد اين باشد داشته كرديم اشاره پيش مقاالت در كه مجوزهائي از يكي مرد بلكه باشد،
 بفرزند نيازمند مرد و باشد رسيده يائسگي بسن يا باشد، عقيم زن اگر مثال. ندارد مورد
 زوجات تعدد مانع زن حق موارد اينگونه در باشد، استمتاع قابل غير و مريض زن يا باشد،
 . بود دنخواه
 اگر اما. باشد مرد به مربوط شخصي امر زوجات، تعدد مجوز كه است صورتي در اين تازه
 يا و مردان بر زنان عدد فزوني  بواسطه زوجات تعدد و باشد كار در اجتماعي علت يك پاي

. كند مي پيدا ديگري صورت ايراد اين شود تجويز نفوس كثرت به اجتماع احتياج بواسطه
 براي كه است اي وظيفه است، كفائي واجب و تكليف نوع يك  زوجات تعدد موارد اينگونه در

 . شود انجام بايد اجتماع نفوس تكثير به خدمت براي يا و فحشا و فساد از  اجتماع نجات
 اذن و اجازه و رضايت آيد مي بميان اجتماعي وظيفه و تكليف پاي كه آنجا است بديهي
 بتكثير نيازمند يا است مرد بر زن بفزوني مبتال واقعا تماعاج كنيم فرض اگر. ندارد مفهوم
 پاي ميشود، متأهل زنان و مردان همه متوجه  كفائي واجب يك وظيفه، يك است، نفوس
 مثل درست. آيد مي بميان متأهل زنان براي اجتماع بخاطر  گذشتگي خود از و فداكاري يك

 دل عزيزشان از اجتماع بخاطر بايد و ميشود ها خانواده متوجه كه  است سربازي وظيفه
 و رضايت  به موكول كه است غلط موارد، اينگونه در. كنند كارزار ميدان روانه را او و بكنند
 . بشود نفع ذي اشخاص يا شخص اجازه

 پيشين همسر  اجازه با زوجات تعدد كه كند مي ايجاب عدالت و حق هستند مدعي كسانيكه
 و فردي ضرورتهاي و اند نگريسته را مطلب مرد طلبي نوعت و تفنن زاويه از فقط باشد

 زوجات تعدد ،نباشد كار در اجتماعي يا فردي ضرورت اگر اساسا. اند برده ياد از را اجتماعي
 .نيست قبول قابل نيز پيشين زن اجازة با حتي

 از نظر فلسفي
 رد آنها اويتس از ناشي كه – مرد و زن حقوق تساوي فلسفي اصل با زوجات تعدد قانون

 يا باشند، مي الحقوق متساوي و انسان دو هر مرد و زن چون. دارد منافات -است انسانيت
 اينكه اما. نباشند مجاز كدام هيچ يا باشند همسر چند داراي كه باشند مجاز دو هر بايد
 شوهر چند كه نباشد مجاز زن و باشد داشته زن چند باشد مجاز مرد
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 بگيرد تواند مي زن چهار تا كه مرد به دادن اجازه. است نوازي ردم و تبعيض باشد، داشته 
 زن تحقير نهايت اين. مرد چهارم يك با است مساوي زن يك ارزش كه است اين معني به

 ارث با برابر را زن دو] شهادت و ارث كه[– شهادت و ارث دربارة اسالم نظر با حتي و است
 .دارد منافات -است داده قرار مرد يك شهادت و

 ايراد گويي. است شده گرفته زوجات تعدد بر كه است ايرادي ترين سخيف ايراد اين
 اند؛ نداشته توجهي كوچكترين زوجات تعدد اجتماعي و فردي موجبات و علل به كنندگان

 هوس به چرا اند گفته آنگاه. است هوس است ميان در كه موضوعي تنها اند كرده خيال
 است؟ نشده توجه نز هوس به و شده توجه مرد
 چيزي به راجع مخصوصاً زوجات، تعدد ومجوزهاي موجبات و علل به راجع گذشته در چون
 در متأهل زنان و مردان برعهدة شوهر بي زنان جانب از حقي صورت به را زوجات تعدد كه
 .كنيم نمي بحثي ديگر ايم، كرده بحث آورد مي
 تحقير شهادت و وارث زوجات تعدد در سالما فلسفه مبناي اگر ميگوئيم همينقدر اينجا در
 از ناشي حقوق و انسانيت لحاظ از مرد و زن ميان اسالم و بود زن بحقوق اعتنائي بي و

 جور يك جا همه فلسفه اين زيرا ميداد، نظر جور يك جا همه بود قائل تفاوت انسانيت
 نميگفت يگرد جاي در و ببرد ارث مرد يك نصف زن يك گفت نمي جا يك. كند مي حكم
 و بگيرد زن چهار تا مرد يك نميگفت ديگر جاي در و ببرد، ارث برابر مرد يك با زن  يك

 فهميد ميتوان بخوبي اينها از. نميكرد حكم بنحوي موردي هر در شهادت باب در همچنين
 ارث به راجع گذشته مقاالت از يكي در ما. است گرفته نظر در ديگري هاي فلسفه اسالم كه

 ناشي حقوق و انسانيت در مرد و زن تساوي مسئله  گفتيم ديگري مقاله در و داديم توضيح
 مرد و زن حقوق در اسالم نظر از. است بشري حقوق الفباء جزء  اسالم نظر از انسانيت از

 . شود اجرا و گردد منظور دقيقا آنها است الزم كه دارد وجود تساوي از باالتر مسائلي
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 سري نقش اسالم در چند هم
 

 نه و داشت، وجود  جهان در اسالم از پيش قرنها زيرا كرد، اختراع را همسري چند نه اسالم
 آنها چاره راه كه آيد مي پيش  مشكالتي اجتماع براي اسالم نظر از زيرا كرد، نسخ آنرا

 . كرد اصالح را زوجات تعدد رسم اسالم ولي. است زوجات بتعدد منحصرا
 

 محدوديت 
 زوجات تعدد اسالم از قبل كرد، محدود را آن كه بود اين آورد بعمل هك اصالحي اول

 بوجود حرمسرائي آنها از و باشد داشته زن صدها ميتوانست تنهائي به نفر يك بود، نامحدود
 داشته زن چهار از بيش نداد اجازه نفر يك هب كرد، معين آن براي حداكثر اسالم ولي آورد،
 اسالم حاليكه در كه ميشود ديده اسالم صدر در افرادي نام  روايات و حكايات در. باشد

 آن از. كنند رها را زائد مقدار كرد مجبور را آنها اسالم و داشتند زن چهار از بيش آوردند
 را او اكرم پيغمبر و داشت زن ده كه ميشود برده اسلمه بن غيالن بنام مردي نام جمله
 زن پنج معاويه بن نوفل بنام  مردي همچنين و كند رها را آنها تاي شش كه كرد مجبور
 . كند رها حتما را آنها از يكي كه كرد امر اكرم  رسول كرد اختيار اسالم آنكه از پس. داشت
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 كرد اختيار اسالم  صادق امام زمان در مجوسي ايراني يكنفر كه شده وارد شيعه روايات در
 شده مسلمان اكنون كه مرد اين  ليفتك شد سؤال صادق امام از داشت، زن هفت حاليكه در
 . كند رها را آنها از تاي سه بايد حتما فرمود امام چيست؟ زن هفت با
 

 عدالت 
 بهيچوجه نداد  اجازه و كرد شرط را عدالت كه بود اين آورد بعمل اسالم كه ديگري اصالح

 فرمود صراحت كمال در كريم  قرآن. بگيرد صورت آنها فرزندان ميان يا زنان ميان تبعيضي
 بخود اگر يعني نكنيد، عدالت كه داريد بيم اگر ).1("» فواحده تعدلوا ال ان خفتم فان « "

 . كنيد اكتفا بيكي پس كنيد، رفتار  عدالت با كه نداريد اطمينان
 ميان نه و زنان خود ميان نه شد، نمي رعايت بهيچوجه عدالت اصل اسالم از قبل دنياي در

 رسم ساساني ايران در كه كرديم  نقل ديگران و كريستينسن از 27 قالهم در. آنها فرزندان
 شدند مي قائل تبعيض آنها فرزندان ميان  همچنين و زنان ميان و بود شايع زوجات تعدد
 بودند، برخوردار كامل حقوق از و ميشدند خوانده) زن پادشاه( ممتاز زنان زن، چند يا يكي
. داشتند كمتري قانوني مزاياي و ميشدند خوانده رهغي و زن چاكر بعنوان  زنان ساير

 اگر و شدند مي پذيرفته بفرزندي پدر خانه در بودند ذكور جنس از اگر زن چاكر فرزندان
 . شدند نمي پذيرفته فرزندي  به بودند دختر
 او فرزندان يا  زن يك براي كه نداد اجازه كرد، منسوخ را عادات و رسوم اين همه اسالم
 . گردند قائل كمتري قانوني تامتيازا
 :گويد مي زوجات تعدد از بحث ضمن تمدن تاريخ اول جلد در دورانت ويل

 
 كه ميكرد پيدا نگراني آن از و ميشد جمع زياد بمقدار فرد نزديك ثروت كه بتدريج " 

 اين شد، خواهد  كم فرزندان از يك هر سهم شود منقسم زيادي بقسمتهاي ثروتش چون
 ميراث تا بگذارد فرق خود  هاي همخوابه و سوگلي، و اصلي زن ميان كه افتادمي بفكر فرد
 . " شود اصلي زن فرزندان نصيب تنها
 :يپاورق

.3/ نساء. 1
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 بوده رائجي امر  قديم دنياي در آنها فرزندان و زنان ميان تبعيض كه ميرساند جمله اين
  :ميدهد ادامه ينچن خود بسخنان بعد دورانت ويل كه اينست عجيب ولي. است

 
 مقام اصلي زن كم كم. است بوده ترتيب بدين آسيا قاره در زناشوئي تقريبا معاصر، تانسل "

 ميان از اصال يا و شدند مرد سري  هاي محبوبه يا ديگر زنان و كرد پيدا را بفرد منحصر زن
 . " رفتند
 پرتو در آسيا در هك است قرن چهارده كه كند توجه نخواسته يا نكرده توجه دورانت ويل
 چند و اصلي زن يك. است شده منسوخ فرزندان ميان تبعيض رسم اسالم مقدس دين

 آسيا به اروپا از اخيرا رسم اين. آسيائي نه است اروپائي رسوم جزء داشتن سري محبوبه
 . است كرده سرايت

 در چه ار  تبعيض كه بود اين داد انجام زوجات تعدد در اسالم كه دومي اصالح حال بهر
 . ساخت ملغي فرزندان ميان در چه و زنان ميان

 تقريبا اسالم علماء. نيست جايز شكلي بهر و صورت بهر بازي " سوگلي " اسالم نظر از
 از بعضي فقط. نيست جايز عنواني هيچ تحت زنان ميان تبعيض كه دارند نظر وحدت
 بنظر. است سازگار تبعيض اب  كه اند كرده توجيه طوري را زن حق اسالمي فقهي هاي نحله
. است قرآن كريمه آيه مفهوم خالف بر و  نيست درست نظر اين كه كرد ترديد نبايد من

 سني و شيعه كه است فرموده باره اين در اي جمله وسلم  وآله عليه اهللا صلي اكرم رسول
 :فرمود. اند كرده وروايت نقل را آن باالتفاق

 از بيشتر آنها از بيكي نكند، رفتار بعدالت آنها ميان در و باشد داشته زن دو كس هر " 
 را خود بدن يكطرف حاليكه در شد خواهد محشور قيامت روز در كند، تمايل اظهار ديگري
 . " شود آتش داخل سرانجام تا ميكشد بزمين

 
 نيروي عاليترين  بودن واجد شرط يعني عدالت شرط است، انساني فضيلت عاليترين عدالت
 درجه يك در و يكسان زنها  بهمه نسبت مرد احساسات معموال باينكه توجه با. اخالقي
 از يكي زنان،  ميان تبعيض از پرهيز و عدالت رعايت نيست،
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 . رود مي بشمار وظايف مشكلترين 
 در يعني خود عمر آخر سال ده در وسلم وآله عليه اهللا صلي اكرم رسول كه ميدانيم همه
 بودند زياد مسلمين ميان در سرپرست بي زنان و بود اسالمي هايجنگ دوره كه مدينه دوره
 سابق شوهران از غالبا و بودند بزرگسال و بيوه پيغمبر زنان اكثريت. كرد اختيار متعدد زنان
 عايشه. بود عايشه كرد ازدواج او با اكرم پيغمبر كه اي دوشيزه تنها. داشتند فرزنداني خود

 شوهر پيغمبر جز كه هستم زني تنها من ميگفت و ميكرد تفاخر هميشه جهت بهمين
 .  است نكرده لمس را او ديگري
 آنها ميان تبعيضي  هيچگونه و ميكرد رعايت آنها همه درباره را عدالت منتهاي اكرم رسول
 زنان با اكرم پيغمبر رفتار طرز درباره است، عايشه خواهرزاده زبير بن عروه. نميشد قائل
 كه بود اين پيغمبر رسم :گفت عايشه. است كرده  سؤاالتي ايشهع خويش خاله از خود

  كمتر. ميكرد رفتار كامل تساوي و بعدالت همه با. نميداد ترجيح ديگري بر را ما از هيچيك
 هر نوبت ولي نكند، تفقد و احوالپرسي و نزند سر خود زنان بهمه كه ميافتاد اتفاق روزي
 ميبرد بسر آنكس خانه در را  شب و ميكرد قناعت احوالپرسي به ديگران به نسبت بود كس
 رسما برود ديگر زن نزد خواست مي بود زني نوبت  كه وقتي در احيانا اگر. بود او نوبت كه
 من. نميرفت نميشد داده اجازه اگر و ميرفت ميشد داده اجازه اگر ميگرفت، اجازه و آمد مي

 . نميدادم تميخواس اجازه من از وقت هر كه بودم اينطور شخصا
 عدالت نداشت  حركت توانائي كه شد ايشان فوت به منجر كه بيماريي در حتي اكرم رسول

 بسترش روز هر باشد كرده رعايت را نوبت و عدالت اينكه براي. كرد اجرا دقت كمال در را
 در خواست اجازه و كرد جمع را همه روز يك آنكه تا ميكردند، منتقل ديگر باتاق اتاقي از را

 . بماند عايشه خانه در دادند اجازه  همه و بماند اتاق يك
 بسازد، وضو خواست مي اگر حتي داشت زن دو كه اوقاتي در السالم عليه ابيطالب ابن علي
 . ساخت نمي وضو نبود نوبتش كه زني خانه در

 دوم زن و مرد دهد نمي اجازه حتي كه است قائل اهميت اندازه آن عدالت شرط براي اسالم
 از يعني. كند زندگي اول  زن با نامساوي شرائطي در دوم زن كه كنند توافق عقد حين در
 زير از را خود زن، با قبلي قرار با تواند نمي مرد كه است تكليفي عدالت رعايت اسالم نظر
  چنين ندارند حق هيچكدام زن و مرد. كند خارج آن مسؤوليت بار
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 از عمال كه اينست فقط بكند تواند مي كه  اريك دوم زن. بنمايند عقد متن در شرطي
 نداشته اول زن با مساوي حقوقي كه كند شرط تواند نمي اما. كند صرفنظر خود حقوق
  باقر امام از. باشد نداشته حقي قانونا كه كند كاري ميتواند نيز اول  زن همچنانكه باشد،
 بخواهد وقت هر روزها فقط كه كند شرط خود زن با ميتواند مرد آيا شد سؤال السالم عليه
 و كامل بطور نفقه كه كند شرط يا. برود او نزد يكبار اي هفته يا يكبار ماهي يا بزند، سر باو

  :فرمود امام بپذيرد؟ را شرطها اين اول از هم  زن آن خود و ندهد باو ديگر زن با مساوي
 
 حقوق ناخواه خواه جازدوا عقد موجب به زني هر نيست، صحيح  شرطهائي چنين خير، "

  عمال ميتواند زني هر ازدواج وقوع از پس هست كه چيزي. كند مي پيدا را  زن يك كامل
 را خود حقوق از قسمتي يا همه ديگري بعلت يا نكند رها را او كه شوهر رضايت جلب براي

 . " ببخشد
 

 مرد وسرانيه  براي اي وسيله آنكه بجاي شديد و اكيد اخالقي شرط اين با زوجات تعدد
 آزادي با جز پرستي شهوت و  هوسراني. ميگيرد بخود وظيفه انجام قيافه و شكل گردد، واقع
 كه ميگيرد بخود عمل صورت آنگاه هوسراني نيست، سازگار رفتن دل هواي دنبال و كامل
 هاي وخواهش دل. ميلها و خواهشها اختيار در را دل و دهد قرار دل اختيار در را خود آدمي
 آيد، مي بميان وظيفه انجام و عدالت و انضباط پاي  كه آنجا. نميدارد بر حساب و منطق دل

   اسالمي شرائط در را زوجات تعدد بهيچوجه ازينرو. بربندد رخت بايد  هواپرستي و هوسراني
 . شناخت هوسراني براي اي وسيله توان نمي

 عمل يك براي بهانه را اسالمي نونقا اند، داده قرار هوسراني وسيله را زوجات تعدد كسانيكه
 آنها دست از را بهانه اين و مجازات و  مؤاخذه را آنها دارد حق اجتماع اند، داده قرار ناروا

 . بگيرد
 

 مسأله بيم از عدم عدالت 
 رعايت كامال زوجات تعدد در را اسالمي شرايط كه افرادي كه داد بايد انصاف
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 بدنت براي آب استعمال  كه داري بيم اگر " گويند مي مياسال فقه در. اند كم بسيار ميكنند 
 دستور دو اين. " نگير روزه دارد زيان برايت  روزه كه داري بيم اگر " " نگير وضو دارد زيان
 برايم آب ميترسم ميپرسند كه بينيد مي را بسياري افراد شما. است رسيده اسالمي فقه در

 يا بگيرم  روزه باشد، داشته ضرر برايم روزه ميترسم .م؟نگير يا بگيرم وضو باشد،  داشته زيان
 و بسازند وضو نبايد  اشخاصي چنين. است درستي پرسشهاي پرسشها اين البته نگيرم؟
 . بگيرند روزه نبايد
 رفتار عدالت به خود زنان ميان نتوانيد كه داريد بيم اگر " كه است كريم قرآن نص ولي
 بگويد كه ايد شنيده يكنفر از عمر در شما آيا حال اين اب. " نگيريد بيشتر زن يك كنيد
 يا بگيرم نكنم، آنها ميان مساوات و عدالت رعايت كه دارم بيم اما بگيرم دوم زن خواهم مي

 تصميم و علم با ما مردم است، سهل. ايد نشنيده هم شما حتما. ام نشنيده كه من نگيرم؟
 سرپوش زير و اسالم بنام را كار اين و گيرندمي متعدد زنان. نكنند رفتار بعدالت اينكه

 . كنند مي بدنام را اسالم خود ناهنجار عمل با كه هستند اينها. ميدهند انجام اسالمي
 جاي باشند واجد را شرط يك اين الاقل كه نمايند زوجات تعدد به اقدام كساني تنها اگر

 . نبود ايرادي و بهانه هيچگونه
 

 حرمسراها 
 دستگاههاي بگيرند، عيب اسالم قانون بر را زوجات تعدد شده سبب هك ديگري موضوع

 تعدد مسيحي مبلغين و نويسندگان از برخي است، پيشين سالطين و خلفا حرمسراداري
 آن پايان بي مظالم و ننگين مظاهر همه با حرامسراداري با مساوي را اسالمي زوجات
 همان يعني اسالم در وجاتز تعدد كه ميكنند وانمود چنين و اند كرده معرفي

 . ميدهد نشان پيشين سالطين و خلفا دستگاههاي در تاريخ كه حرمسراداريها
 و عقايد و افكار  كننده گو باز بحرف حرف كه نيز خودمان نويسندگان از بعضي متأسفانه
. ميكنند رديف حرمسرا با آنرا ميبرند زوجات تعدد نام كه جا هر هستند، ها غربي منويات

 . كنند تفكيك آنها ميان  كه ندارند فكري استقالل و شخصيت قدر اين
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 شرائط و امكانات ديگر 
 زن كه ميدانيم  همه. است مرد متوجه نيز ديگري تكاليف و شرائط عدالت، شرط از گذشته
 چند آهنگ دارد حق مردي دارد، مرد بعهده استمتاعي و مالي حقوق سلسله يك مطلقا

   تك در مالي امكان شرط. بدهد را كار اين اجازه باو او مالي تامكانا  كه كند همسري
 . بشويم بحث اين وارد كه نيست فرصتي اكنون هست، نيز همسري
 از وسائل و كافي در. است ديگري واجب و شرط خود بنوبه نيز غريزي و جسمي امكانات

 :فرمود كه است شده روايت صادق امام
   اشباع جنسي لحاظ از را آنها نتواند كه گردآورد دخو نزد زنان از گروهي  كس هر " 

 ." اوست بگردن فحشا اين گناه بيفتند فحشا و زنا به آنها آنگاه و نمايد
  

 فشار تحت  غريزه لحاظ از كه جواني زنان از كنند مي ذكر داستانها حرمسراها هاي تاريخچه
 جنايتها و كشتارها فحشاها  آن سر پشت احيانا و ميشدند فحشاء مرتكب و ميگرفتند قرار
 . ميشد واقع

 
 و ريشه به كامال نوشتيم همسري چند درباره كه اي مقاله هفت مجموع از محترم خواننده

 و حدود و شرائط چه و نكرد؟ نسخ آنرا اسالم چرا اينكه و زوجات، تعدد موجبات و علل
 تعدد تجويز با ماسال كه شد  روشن برايش گشت، آگاه كامال شد قائل آن براي قيودي
 كرده زن بجنس را خدمت بزرگترين اينراه از بلكه كند، تحقير را زن است نخواسته زوجات
 مردان بر ازدواج آماده زنان عدد نسبي فزوني شرائط در مخصوصا زوجات، تعدد اگر. است
   هملعب شكلي بدترين به زن نشود داده اجازه هست، و بوده دنيا در هميشه  كه ازدواج آماده
 كنيز يك مقابل در  انسان زيرا. بود خواهد بدتر كنيز يك از او با مرد رفتار. شد خواهد مرد

 رفيقه و  معشوقه مقابل در اما بداند خود فرزند را او فرزند كه ميپذيرد تعهد اندازه اين الاقل
 . ندارد هم تعهد اندازه اين
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 مرد امروز و تعدد زوجات 
 خود همسر به خواهد مي  اينكه بخاطر آيا چرا؟. است گردان رو زوجات تعدد از امروز مرد

 از را خود طلبي تنوع حس خواهد مي  اينكه بخاطر يا كند قناعت زن يك به و باشد وفادار
 تعدد جاي گناه امروز نمايد؟ ارضاء است فراهم  برايش وسيله اشباع حد به كه گناه طريق
 او براي كه زوجات تعدد از سخت امروز مرد ليلد بهمين و. وفا  نه است گرفته را زوجات
 گناه  راه كند هوسراني خواست مي اگر ديروز مرد. است متنفر ميكند ايجاد تكليف و تعهد

 عين در. كند هوسراني  داده قرار بهانه را زوجات تعدد بود ناچار نبود باز او براي چندان
 انساني و مالي تعهدات بعضي انجام از ميكرد خالي وظائف از بسياري بار زير از شانه اينكه
 كه بيند نمي اجباري و الزام هيچ امروز مرد اما. نداشت  اي چاره فرزندان و زنان درباره

 زوجات تعدد عليه ناچار. بپذيرد خود پايان بي هوسرانيهاي زمينه در تعهدي كوچكترين
 . ميكند  قيام
 ميگيرد زن از را خود كام ديگر عنوان صدها و نويس ماشين سكرتر، عنوان تحت امروز مرد

 كند مي تحميل كند مي كار  آن در كه اي مؤسسه يا شركت يا دولت بصندوق آنرا بودجه و
 . بپردازد خود جيب از ديناري آنكه بدون
 به احتياجي  اينكه بدون ميكند عوض را خود معشوقه يكبار صباح چند هر امروز مرد

 مخالف زوجات تعدد با چومبه موسي مسلما. باشد تهداش طالق و نفقه و مهر تشريفات
  يكبار سال چند هر و دارد خود كنار در زيبا جوان بور مو سكرتر يك هميشه او زيرا است
  زوجات؟ بتعدد حاجت چه امكاناتي چنين با. كند مي عوض را آن
 چنين  است زوجات تعدد سرسخت مخالفين از يكي كه راسل برتراند حال شرح در
 :خوانيم مي

 اند داشته بزرگي نقش ديگر  زن دو بزرگش، مادر بر عالوه او زندگي دوران نخستين در " 
 " مورل اتولين " بنام اش رفيقه ديگري و همسرش نخستين " آليس " آنها از يكي كه

 قرن اوايل نويسندگان از بسياري با و بود دوره آن سرشناس  زنان از " مورل ". ميباشند
 ." داشت  دوستي بيستم

 
 او بازي رفيقه همين گويا. دهد نمي نشان موافق روي زوجات تعدد با شخصي چنين مسلما 

  خود زبان از زيرا. داد پايان " آليس " همسرش با او ازدواج به كه بود
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  :اند نوشته چنين راسل
 بودم هرش نزديك ييالقات از يكي عازم دوچرخه با هنگاميكه روزها از  يكي ظهر از بعد در "

 . " ندارم دوست را " آليس " ديگر كه كردم احساس  ناگهان
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