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 آیا رفتار طالبان با زنان مطابق نص صریح قرآن و احادیث پیامبراسالم نیست؟ 

 

وزیر تحصیالت عالی طالبان 2022دسمبر  25از سخنان مولوی ندا محمد ندیم تاریخ    

کند:. مدارس را باز نمی کند، اجازه تحصیل مختلط  این شبهه ها در دل بعضی ها پیدا شده است که چرا امارت اسالمی چنین می 

را برای زنان نمی دهد، محدودیت حجاب ایجاد کرده است، زنان را در ادارات دولتی راه نمی دهد... چرا زنان را به وزارتخانه  

مسلمان هستیم. برای ما    هها راه نمی دهد مگر اینکه حجاب را بپوشانند؟ و چرا منافع ملی را نمی بینید؟ پاسخ این است که ما هم

دین خدا مهمترین چیز است. اگر امارت اسالمی هدف واقعی خود را توسعه و تمدن مردم می دانست، دیگر نیازی به آغاز جنگ 

خواهند. سیستم ]دولتی[  توانستیم اسامه ]بن الدن[ را به آنها بسپاریم و به زنان آزادی بدهیم، همانطور که اکنون مینبود. ما می

چرا باید صدها هزار شهید ]قربانی[ می شد؟ -الً آنجا بود قب  

«[ خواهند بپذیریم. حجاب به دستور کتاب خداست. »ای پیامبر به زنان و  دهد آنچه را که کفار میاما[ دین خدا به ما اجازه نمی

 دخترانت و زنان مؤمن بگو که خود را حجاب کنند«. این دستور کتاب هللا است 

های آنها را بپذیریم، کتاب خدا  خواهند که حجاب را برای زنان اجباری ندانیم و این را بپذیریم، خواستهما میاکنون کفار از 

گویند ]این کار را نکنید[. ما مکلف هستیم. ما مسلمانیم و مدعی نظام  گوید حجاب را رعایت کنید، در حالی که کفار میمی

اب کنیم. اگر ما را تحریم کنند، بمب اتمی بر سرمان بیاندازند، دوباره علیه ما اسالمی هستیم و موظفیم زنان را مجبور به حج

جنگ کنند یا نقشه دیگری داشته باشند، باز هم مجبور به اجرای احکام دین خود هستیم. در این زمینه نمی توانیم به کسی کمک  

لی برای ما ایجاد کند های کسی را بپذیریم یا نگران باشیم که مشکتوانیم خواستهکنیم. ما نمی  

 این است سخنان روشن و بی پردۀ یک مسلمان پیروی قرآن و حدیث پیامبر.

 

گونه که وعده کرده بودند احکام دین اسالم را  طالبان پس ازینکه قدرت را به دست گرفتند، همان

است که  مطابق نص صریح قرآن و حدیث و همانگونه که هست، تطبیق می کنند. خوبی طالبان درین 

آنان مردمان ساده و باورمند به دین خویش اند و این دین را میکوشند مو به مو تطبیق کنند. اما بازهم  

تواند  میدانند که صد در صد تطبیق آن ناممکن است. بدبختی طالبان درین است که احکام این دین نمی 

ار نیست. تمام تالش آنان  مشکالت امروزین جامعه را حل کند چون با منطق، عقل و دانش بشر سازگ

تنها رخ واقعی احکام اسالم را نمایان می کند. اما گروه دیگری برعکس پنهانکاری می کنند و به  

گویند که طالبان اسالمی  شکند و معنای واقعی را تغییر میدهند. آنان می های قرآن ماله می روی آیه 

 عمل نمی کنند 

یت زنان در زندگی اجتماعی صادر کرده بودند ولی  های زیادی بر محدودطالبان تا کنون فرمان

های های کشور و منع کار زنان در تمام سازمان فرمان منع تحصیل دانشجویان زن را در دانشگاه 

توان نقطۀ اوج آن دانست که صدای اعتراض را بر همه جا بلند کرد دولتی و غیردولتی را می   

 

طالبان در تمام جهان محکوم شد، نه تنها کشور های    البته این عمل غیر انسانی و مخالف حقوق بشر

المللی کنشگر در بخش حقوق بشر این عمل را محکوم کرده اند بلکه کشور  غربی و سازمان های بین



 های اسالمی، عالمان و آخوندهای این کشور نیز این عمل را سرزنش کرده اند 

 

ا بر محرومیت زنان از حضور  بگونه مثال وزارت خارجه عربستان سعودی تصمیم طالبان ر

آور خواند. ترکیه این ممنوعیت را »نه اسالمی و نه انسانی« خواند و  در دانشگاه تعجب 

ایران هم آن را رد کرده است، و احمد الطیب، شیخ االزهر مصر اقدام طالبان را در تضاد با  

 شریعت اسالمی خوانده است 

یعنی زمان پیامبر نیست، جهان درین مدت   سال پیش،  1400باید گفت امروز جهان ما، جهان 

شوند مانند  چهارده قرن تغییر کرده است. حتا کشورهای که از بنیادگرایان جهان اسالم حساب می 

عربستان و ایران مجبور هستند، از احکام دین اسالم به شکلی سرپیچی کنند و علمای اسالمی مانند  

د، مجبور است بر احکام دین خویش ماله کشی کنند  شیخ االزهر که جهان را به گونۀ دیگر می بینن

زیرا که این احکام در زمان ما قابل تطبیق نیستند و بدنامی در پی دارد. اما طالبان بی آالیشانه و  

 واضح بیان می کنند که ما احکام دین هللا را تطبیق می کنیم و از کسی هم هراس نداریم 

 

تر از مردان هست. من در  و جایمان زنان و حقوق زنان پایین  در دین اسالم، اگر صادقانه بگوییم مقام 

این نوشته با اتکا بر منابع دست اول اسالمی که اساس، پایه و منبع حقوق اسالمی را می سازد، نشان  

کنند، بر احکام اسالمی  گویند طالبان مطابق احکام اسالم عمل نمی خواهم داد که تمام کسانی که می 

دانند که منابع اصلی اسالمی  و واقعیت را وارونه جلوه می دهند. آنان خود می کنند ماله کشی می 

همان اند که طالبان آن را تطبیق می کنند. آنا از سوی دیگر نیز میدانند که تطبیق احکام قرآن و سنت  

پیامبر در زندگی امروزین اشتباه، ناروا و نا بجا است. ولی برای حفظ  جایگاه دینی خویش ادعا  

کنند که طالبان مطابق احکام اسالمی عمل نمی کنند. از سوی دیگر طالبان نیز می گویند که نشان  می

 بدهید که کدام حکم ما اسالمی نیست 

 

مسلمانان پذیرفته اند که آنچه در قرآن است صحیح است و حدیث پیامبر هم تکمیل کننده قرآن است.  

ید که این منابع اسالمی درباره زنان چه نوشته اند.  این دو منبع هدایت گر مسلمانان است. پس باید د

سال   1400نباید از یاد برد که هم آیات قرآن و هم حدیث، ساخته و پرداختۀ مردمانی اند که بیش از 

قبل در یک مکان نیمه صحرایی و دور از تمدن آن زمان می زیستند. از همین رو، یک خوانندۀ  

های زندگی مردم آن زمان را به آسانی می بیند و درک نشانه بیطرف و خردورز درین منابع آثار و 

کند که این نوشته ها برای زمان ما مناسب نیست می  

های مختلف نیز میان مردمان وجود دارد.  البته در تمام کشور ها و در تمام مکان ها، دین ها و آیین

های خود استفاده می  ها و آیین مردمان متدین نیز همه جا زندگی می کنند. اگر مردمان از احکام دین

کنند نه در اموراجتماعی، دولتداری و حکومتداری یا  کنند، تنها در زندگی خصوصی خود استفاده می 

کشتار و قتل دیگران. مشکل اساسی این است که مسلمانان معتقد اند که احکام اسالمی دایمی اند و  

امر متاسفانه در قرآن نیز بیان شده است. اما اگر  برای تمام زمان ها و مکان ها قابل تطبیق اند. این  

باور دارید که باید احکام اسالمی را در عمل تطبیق کنید، پس باید حکومت های طالبی، داعشی و  

  غیره را با پسوندهای اسالمی هم قبول کنید. در غیر آن باید راه و چارۀ حکومت غیر دینی جست 



من همسو با کسانی که دین را حالل مشکالت می دانند و  همانگونه که ازین نوشته درک می کنید 

 مداخلۀ دین را در امور اجتماعی جایز می دانند، نیستم 

 

کنند و دایمی اند گویند آیات قرآن هر چیز را بیان میهای که میپارۀ از آیه  

 

 آیه 50 سورۀ قمر 

َو ما أَْمُرنا إِالَّ واِحَدةٌ َکلَْمحٍ بِاْلبََصر ِ 

] آن هم [ چون چشم به هم زدنی: و فرمان ما جز یک بار نیست ترجمه .  

مطابق این آیه فرمان خدا تغییر ناپذیر است و یکبار گفته می شود و برای همیش است. یعنی فرمان 

های را که او چهارده قرن پیش برای مردم عربستان گفته است، هنوز هم همان فرمان ها برای  

بعد ازین هم همان فرمان ها خواهد بود مردمان و در هر جا و    

 آیۀ 27 سورۀ کهف 

َل ِلَکِلماتِِه َو لَْن تَِجَد ِمْن ُدونِِه ُمْلتََحداً  27َو اتُْل ما أُوِحَي إِلَْیَک ِمْن ِکتاِب َرب َِک ال ُمبَد ِ  

تغییردهنده ای . کلمات او را ترجمه: و آنچه را که از کتاب پروردگارت به تو وحی شده است بخوان

  نیست، و جز او هرگز پناهی نخواهی یافت

این آیه نیز بیان می کند که آنچه که وحی شده است، تغییر نمی کند. در حالیکه ما آیه های فراوانی در  

قرآن داریم که آیه های قبلی خود را منسوخ می کنند که یک بحث دیگری است. آیات ناسخ و منسوخ  

م هللا است تناقض آشکار به این کال  

 آیه 89 سورۀ نحل 

ٍة َشهیداً َعلَْیِهْم ِمْن أَْنفُِسِهْم َو ِجئْنا بَِک َشهیداً َعلي  َو یَْوَم نَْبعَُث في  ْلنا َعلَْیَک اْلِکتاَب   کُل ِ أُمَّ هُؤالِء َو نَزَّ

89ِلْلُمْسِلمینَ  ٍء َو هُدًي َو َرْحَمةً َو بُْشري تِْبیاناً ِلکُل ِ َشيْ   

زی را که در هر امتی گواهی از خودشان برایشان برانگیزیم، و تو را ] هم [ بر این  و روترجمه: 

]امت[ گواه آوریم، و این کتاب را که روشنگر هر چیزی است و برای مسلمانان رهنمود و رحمت و 

طبری در تفسیرش نیز نوشته است که پیامبر گفته است که بر  بشارتگری است، بر تو نازل کردیم. 

نازل شد که در آن بیان همه چیز است  من قرآن  

  این آیه بیان می کند که قرآن هرچیز را روشن بیان کرده است .

 

 آیه 38 سورۀ انعام 

ْطنا فِي اْلِکتاِب ِمْن َشيْ  ءما فَرَّ ٍ  َ



ایمترجمه: ما در کتاب خود از بیان چیزی فروگزار نکرده   

است و از بیان هیچ چیزی فروگذار نکرده ایم. همه   بازهم می گوید قرآن هرچیز را روشن بیان کرده

 چیز در قرآن هست 

 آیۀ 59 سورۀ انعام 

 إِالَّ یَْعلَُمها َو ال َحبٍَّة  َو ِعْنَدهُ َمفاتُِح اْلغَْیِب ال یَْعلَُمها إِالَّ هَُو َو یَْعلَُم ما فِي اْلبَر ِ َو اْلبَْحِر َو ما تَْسقُطُ ِمْن َوَرقَةٍ 

59ِکتاٍب ُمبینٍ  ْرِض َو ال َرْطٍب َو ال یابٍِس إِالَّ في ظُلُماِت اْلَ  في  

  ترجمه

و کلیدهای غیب، تنها نزد اوست. جز او ] کسی [ آن را نمی داند، و آنچه در خشکی و دریاست می 

افتد مگر ] اینکه [ آن را می داند، و هیچ دانه ای در تاریکیهای زمین،   داند، و هیچ برگی فرو نمی

  و هیچ تر و خشکی نیست مگر اینکه در کتابی روشن است

این باور و ایمان كه هر چیز در قرآن است و پاسخ همه نیازهاي بشر در قرآن هست هیچ اساس  

ها اری از نام ها، عبارت ها و جمله نظم است و بسیعلمی و منطقی ندارد. قرآن یک کتاب بسیار بی 

  بار ها تکرار شده است که حجم آن را کالن کرده است 

از سوی دیگر چنین حکمی که همه چیز در قرآن هست، آزادي جستجو و عمل را از مسلمانان مي  

حل مشکالت زندگی خویش، در امور   گيرد و باعث می شود که مسلمانان از دانش بشري در بارۀ

حكومت و اموری دیگر شان محروم شوند. مسلمانان بجاي اینكه براي حل مشکالت اجتماعی،  

سياسی، اقتصادی، حقوقي و غیره به كتاب های علمی مراجعه كنند به كتب دیني قدیمی که قرن ها  

ا از انسان می رباید و ركود و  پیش نوشته شده اند مراجعه می كنند. این کارآزادي عقلي و عملي ر

سكون فکری را در پی دارد. ولی اگر به جای ایمان، از عقل و خرد، از دانش، منطق و اخالق  

اساس اند زیرا همه چیز در قرآن نیست انسانی استفاده کنی، می فهمیم که این سخنان بی   

تواند کالم آفریدگار  را نمی  از سوی دیگر اگر سخنی یا کالمی به دانش، عقل منطق ناسازگار باشد آن

دانست. زیرا همان آفریدگار که ما را آفریده برای ما عقل و هوش و دانش و منطق هم داده است تا  

 نیک و بد خیر و شر را فرق کنیم 

بود ما با تطبیق کالم او اینقدر مشکالت اجتماعی و اقتصادی نمی داشتیم.  اگر قرآن کالم آفریدگار می 

های که کالم الهی نام گرفته اند، نه کالم خدا اند و نه هم مقدس.  که هیچ یک از کتاب نه تنها قرآن بل

های اند که در آن زمان می زیسته  اند، یا ساخته و پرداختۀ آدم ها نوشته شده تمام آنچه که درین کتاب 

سخن انسان می  ها قبل از آن بوده اند. البته انسان جایز الخطاست، اند، و یا افسانه های اند که سال 

تواند مرتکب خطا شود. اما پروردگار که  بارها از دانایی و  توان خطا و ناردست باشد. انسان می 

 توانایی خود سخن گفته است نباید در گفتارش خطا کند 

ماله کشان دینی برای اینکه خطا بودن این نوشته ها را درست کنند، دست به تفسیر و تاویل آیه ها می  

 زنند

م است از احکام دین برای تنظیم امور اجتماعی و دولتداری استفاده کنیم؟ میگویم نه. دین باید  آیا الز

کار خصوصی و شخصی باشد. اگر کسی سنگی را می پرستد یا گاوی را مربوط خودش میشود. اگر  



ن  هللا را می پرستد، یا خدای بوزینگان را، یا هیچ خدایی را نمی پرستد، مربوط خودش می شود. ای

 امر باید مسالۀ خصوصی باشد. هیچکسی به گناه دیگری مجازات نخواهد شد 

اش است، زدن و بریدن و   البته وقتی که دین میخواهد حکومت کند، جنگ و جهاد و جنایت ادامه 

دریدن و کشتن دوام می یابد. حتا کسانی که این دین را میخواهند تطبیق کنند میان خویش توافق  

که عده یی جهادگر اسالمی حتا امارت اسالمی طالبانی را صد در صد اسالمی  بینیم ندارند. می 

دهند و یا اینکه عده یی  دانند و گاهگاه در شهر های کشور عملیاتی خودکفانی یا انتحاری انجام می نمی

 در کوههای هندوکش نعرۀ هللا اکبر سرداده اند واسالمی دیگری که نمی دانیم چه است میخواهند 

دانند  دگرا به نام خدا جهاد می کند. درین میان مردم افغانستان که قربانی اصلی ماجرا اند نمی هر بنیا

چه کنند؟ کدام عمل، اسالم واقعی است و چه را قبول کنند و چه را نکنند؟ باید گفت که بسیاری مردم  

م اسالم راستین  دانند که آنچه طالبان انجام میدهند خشونت آمیز تر و غیر اخالقی تر از احکانمی

ها یارای زندگی در  نیست بلکه کمتر از آن است.  زیرا اگر اسالم واقعی را تطبیق کنی برای انسان

 آن جامعه نیست. اگر باور نمی کنید قرآن و کتاب های اولیه اسالمی را بخوانید 

 

  ذکری از پارۀ از احکام اسالم دربارۀ زنان

مطابق احکام اسالمی زن و مرد باهم برابر نیستند. اندیشۀ برابری زن و مرد اندیشۀ نو است. امروز   

زنان برابری حقوق می خواهد، زنان حق تحصیل و حق کار می خواهد، زنان می خواهند که  

 دوشادوش مردان کار کنند و زنان نمی خواهند حجاب اجباری داشته باشند 

کنند که  برند و هم فکر می ن دینی از نبود برابری انسان ها در دین رنج میاز آن جای که ماله کشا

کنند با تاویل و تفسیر این نقیصه را برکنار  بود چنین آیه در قرآن وجود میداشت، تالش می خوب می 

  کنند. اما طالبان کرام ُرک و روشن می گویند که این احکام دین ماست و ما آن را تطبیق می کنیم

 

رۀ طلب علم یا دانش آموزی، باید گفت که در آن وقت علوم تجربه وجود نداشت و اسالم نیز  دربا

طلب علم را در علوم دینی خالصه می کند. هللا و رسولش آگاه نبودند که روزی علومی پیدا خواهد  

شد که علوم دینی را باطل کند. ازین رو، در اسالم آموزش علم دین فرض است. چون جلو دانش و  

انش آموزی غیر دینی را نمی توان گرفت، مجبورند بگویند که علوم تجربی و دنیایی مطابق اسالم  د

  مباح است

گوید که دانش آموختن بر مرد  از سوی دیگر حدیث )طلب العلم فریضه علی کل مسلم(، در اصل می

ای زن  مسلمان فرض است، زیرا به زبان عربی کلمۀ )مسلم( به معنای مرد مسلمان است و بر

شود. البته پسان ها عدۀ برای اینکه این نقیصه را برطرف کنند،  مسلمان کلمۀ )مسلمه( استفاده می 

 کلمۀ مسلمه را هم به آخر حدیث افزوده اند 

ها بر اساس وجدان جمعی بشر که در اعالمیه جهانی حقوق بشر ذکر شده  ما به این عقیده ایم که انسان

قوق برابر دارند است، بدون در نظرداشت جنسیت ح   



مطابق اعالمیه حقوق بشر تمام انسانها آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقالنیت و  

ها ارزانی شده و الزم است تا با یکدیگر عادالنه و برادرانه رفتار کنند. در اعالمیه  وجدان به آن

باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت،  ها بی هیچ تمایزی از هر سان که جهانی حقوق بشر همهٔ انسان

زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیدهٔ دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، دارایی، تولد یا در هر 

های مطرح در اعالمیه حقوق بشر اند. هر مرد و  جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادی 

لیت، یا دین با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل  زن بالغی حق دارند بی هیچ محدودیتی از حیث نژاد، م 

خانواده بدهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحالل آن، زن و شوهر در امور مربوط به ازدواج  

حقوق برابر دارند. ازدواج حتما باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد صورت گیرد. خانواده  

حمایت جامعه و دولت بهره مند شود رکن طبیعی و اساسی جامعه است و باید از   

 

 .حاال ببینیم که احکام دست اول اسالمی دربارۀ زن چه می گویند

  آیه 34 سورۀ نسا

ُ بَْعَضُهْم َعلي  اُموَن َعلَي الن ِساِء بِما فَضََّل َّللاَّ جاُل قَوَّ اِلحاُت قانِتاٌت  بَْعٍض َو بِما أَْنفَقُوا ِمْن أَْمواِلِهْم  الر ِ فَالصَّ

ُ َو الالَّتي  تَخافُوَن نُشُوَزهُنَّ فَِعظُوهُنَّ َو اْهُجُروهُنَّ فِي اْلَمضاِجعِ َو اْضِربُوهُنَّ  حافِظاٌت ِلْلغَْیِب بِما َحِفَظ َّللاَّ

َ کاَن َعِلیًّا َکبیراً  34فَإِْن أََطْعنَکُْم فَال تَْبغُوا َعلَْیِهنَّ َسبیالً إِنَّ َّللاَّ  

ردان ، سرپرست زنانند، به دلیل آنکه خدا برخی از ایشان را بر برخی برتری داده و ] نیز [ به  م

ا ]  دلیل آنکه از اموالشان خرج می کنند. پس ، زناِن درستکار، فرمانبردارند ] و [ به پاس آنچه خد

ز نافرمانی آنان  برای آنان [ حفظ کرده ، اسرار ] شوهراِن خود [ را حفظ می کنند. و زنانی را که ا

بیم دارید ] نخست [ پندشان دهید و ] بعد [ در خوابگاه ها از ایشان دوری کنید و ] اگر تاثیر نکرد 

[ آنان را بزنید پس اگر شما را اطاعت کردند ] دیگر [ بر آنها هیچ راهی ] برای سرزنش [ مجویید  

 که خدا واالی بزرگ است 

ی داند، به دلیل آنکه خدا برخی از ایشان را بر برخی  خدا درین آیه مردان را سرپرست زنان م

برتری داده است، و دلیل دیگر آنکه مردان از اموال شان به زنان خرج می کنند. پس، زناِن باید  

درستکار، فرمانبردارند باشند و به پاس آنچه خدا برای آنان حفظ کرده، اسرار شوهراِن شان را حفظ  

 می کنند 

را حجاب به تن کردی و از بیرون رفتن بدون محرم منع کردی، از تحصیل   طبیعی است وقتی زنان

کردن و کار کردن منع کردی، آنان منبع درآمد ندارند و وسیلۀ دست مردان می شوند. یگانه چیزی  

که می ماند آن است که مردان سرپرست شان شوند، آنان خود را به خدمت مرد قراردهند و از آزادی  

هم وفادار، درستکار، فرمانبردار بمانند دم نزنند و باید   

توانید بزنید. واژۀ بیم داشتن به  کند که زنانی را که از نافرمانی آنان بیم دارید، می این آیه حتا بیان می 

کنند بلکه اگر شما بیم دارید که نافرمانی کنند،  این معناست که نه اینکه در عمل و واقعا نافرمانی می 

فرمانی می کنند، نخست پند شان دهید و بعداز آن اگر اصالح نشدند، در خوابگاه  کنید که نایا فکر می 

ها از ایشان دوری کنید و اگر آن هم تاثیر نکرد آنان را بزنید ولی بعد ازین تدابیر اگر شما را اطاعت  

 کردند، دیگر بر آنها هیچ راهی ] برای سرزنش [ مجویید ، که خدا واالی بزرگ است 



م زن در زندگی زناشوی واضح و آشکار است. اما شوهر زن حق دارد اگر بخواهد  درین آیه مقا

بدون اجازۀ زن خود، سه زن دیگر که در مجموع چارزن می شود، در عقد نکاح خود داشته باشد.  

توانند با کنیز های خود بدون هیچ  از آن جای که در اسالم داشتن غالم و کنیز رواست و یک مرد می

تر شود، این تعداد بیشتر هم خواهد شد. بعد از مرگ وضعیت زنان مسلمان ازین هم  ممانعتی همبس 

 بدتر است زیرا که هفتادودو حور پری رو، زیبا و باکره به مردان مسلمان هدیه می شود 

.  اْلُْنثي ) لَکُُم الذََّکُر َو لَهُ    22و  21های در اسالم ارزش پسر و دختر هم متفاوت است. خدا در آیه

که چگونه است که برای شما پسر  گیرند ( سورۀ نجم بر قریشی ها خرده می تِْلَک إِذاً قِْسَمةٌ ضیزي 

در این صورت ، این تقسیِم نادرستی است. یعنی چیزی برتر که  است و برای او یعنی خدا دختر؟ 

شود که پیش خدا زنان  می پسر است از شما باشد و آنچه کهتر است از آن خدا باشد. درین آیه دیده 

تر از مردانند زیرا مردان را سرپرست زنان قرارداده است و دختران مقام شان مثل  موجودی پایین

  پسران نیست

  آیه 282 سورۀ بقره

این آیه دربارۀ گواهی دادن است که ارزش گواهی زن را به اندازۀ نیم از گواهی مرد تعیین کرده  

اْستَْشِهُدوا َشهیَدْیِن ِمْن ِرجاِلکُْم فَإِْن لَْم یَکُونا َرُجلَْیِن فََرُجٌل َو اْمَرأَتان است :  َو  ِ  

 ترجمه

 و از مردان خود دو شاهد بیاورید و اگر دو مرد نباشند یک مرد و دو زن

  کند یعنی در حالت دیدن هالل ماه اما گواهی دادن دو زن در برابر یک مرد بر همه امور صدق نمی 

یا طالق گواهی زن پذیرفتنی نمی باشد. این امر که زن نیم از مرد است در مورد ارث فرزندان نیز  

 صدق می کند زیرا پسران دو چند دختران ارث می گیرند 

ُ في  11مطابق آیه  أَْوالِدکُْم ِللذََّکِر ِمثُْل َحظ ِ اْلُْنثَیَْین  یُوصیکُُم َّللاَّ ِ 

ن این است که پسران دو برابر دختران ارث می برندترجمه: حکم خدا در بارۀ فرزندا  . 

درینجا نیز هللا حق دختر را به اندازه نیم حق پسر تعیین کرده است. حتا تبعیض را در برابر فرزندان  

توان یافت انسان روا داشته است که هیچ پایۀ عقلی و منطقی در آن نمی  

 آیۀ 31 سورۀ نور به زنان مؤمن خطاب کرده می گوید 

ْنها َو  َو قُْل ِلْلُمْؤِمناِت یَْغُضْضَن ِمْن أَْبصاِرِهنَّ َو یَْحفَْظَن فُُروَجُهنَّ َو ال یُْبدیَن زینَتَُهنَّ إِالَّ ما َظَهَر مِ 

 بُعُولَتِِهنَّ أَْو أَْبنائِِهنَّ أَْو  ُجیُوبِِهنَّ َو ال یُْبدیَن زینَتَُهنَّ إِالَّ ِلبُعُولَتِِهنَّ أَْو آبائِِهنَّ أَْو آباءِ  ْلیَْضِرْبَن بُِخُمِرِهنَّ َعلي

أََخواتِِهنَّ أَْو نِسائِِهنَّ أَْو ما َملََکْت أَْیمانُُهنَّ أَِو التَّابِعیَن   إِْخوانِِهنَّ أَْو بَني  أَْبناِء بُعُولَتِِهنَّ أَْو إِْخوانِِهنَّ أَْو بَني 

ْفِل  جاِل أَِو الط ِ ْربَِة ِمَن الر ِ َعْوراِت الن ِساِء َو ال یَْضِرْبَن بِأَْرُجِلِهنَّ ِلیُْعلََم   الَّذیَن لَْم یَْظَهُروا َعليَغْیِر أُوِلي اْْلِ

ِ َجمیعاً أَیَُّها اْلُمْؤِمنُوَن لَعَلَّکُْم تُْفِلُحونَ  31ما یُْخفیَن ِمْن زینَتِِهنَّ َو تُوبُوا إِلَي َّللاَّ  

رمی[ فرو بندند و پاکدامنی ورزند و زیورهای و به زنان با ایمان بگو: »دیدگان خود را ]از هر نامح 

خود را آشکار نگردانند مگر آنچه که از آن پیداست. و باید روسری خود را بر گردِن خویش ] فرو[ 

اندازند، و زیورهایشان را جز برای شوهرانشان یا پدرانشان یا پدران شوهرانشان یا پسرانشان یا 



ان برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنان ] همکیش [ پسران شوهرانشان یا برادرانشان یا پسر 

خود یا کنیزانشان یا خدمتکاران مرد که ]از زن[ بی نیازند یا کودکانی که بر عورتهای زنان وقوف  

حاصل نکرده اند، آشکار نکنند و پاهای خود را ] به گونه ای به زمین[ نکوبند تا آنچه از زینتشان 

دد. ای مؤمنان، همگی ] از مرد و زن [ به درگاه خدا توبه کنید، امید که  نهفته می دارند معلوم گر

 رستگار شوید 

کنی که الجرم زنان عربستان در آن زمان اخالق نیک نداشتند و  وقتی این آیه را میخوانی فکر می 

شان  هرچه که درین آیه منع شده است انجام میدادند که نیاز بوده است تا خدا این آیه را برای 

روفرستد. البته این آیه دربارۀ حجاب اجباری است و همان چیزی است که زنان در یک کشور  ف

 اسالمی میخواهند یا نمی خواهند باید انجام دهند 

 آیه 59 سورۀ احزاب 

أَْن یُْعَرْفَن   بِِهنَّ ذِلَک أَْدني یا أَیَُّها النَّبِيُّ قُْل ِلَْزواِجَک َو بَناتَِک َو نِساِء اْلُمْؤِمنیَن یُْدنیَن َعلَْیِهنَّ ِمْن َجالَبِی

ُ َغفُوراً َرحیما  فَال یُْؤذَْیَن َو کاَن َّللاَّ ً 

ای پیامبر ، به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو: »پوششهای خود را بر خود فروتر گیرند.  

دا آمرزنده  این برای آنکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند ] به احتیاط [ نزدیکتر است ، و خ

  .مهربان است

از روایات سورۀ نور را مولوی ندا محمد ندیم نیز در باال بیان می کند.  31این آیه و هم چنان آیۀ 

 اسالمی فهمیده می شود که این آیات به خواست یا توصیه حضرت عمر نازل شده است 

د دستور بدهی که از حضرت عمر نقل شده است که، من گفتم، ای رسول هللا، ایکاش به زنان خو

خودشان را در مقابل مردان بپوشانند، زیرا مردان خوب و بد با آنها صحبت میکنند. بنابر این آیه 

ام شماره   8حجاب نازل شد که دستور میدهد زنان چادر سر کنند. صحیح بخاری جلد اول کتاب 

395  

 

 آیه 223 سورۀ بقره 

ِر  نِساُؤکُْم َحْرٌث لَکُْم فَأْتُوا  َ َو اْعلَُموا أَنَّکُْم ُمالقُوهُ َو بَش ِ ُموا ِلَْنفُِسکُْم َو اتَّقُوا َّللاَّ َحْرثَکُْم أَنَّي ِشئْتُْم َو قَد ِ

223اْلُمْؤِمنینَ   

زناِن شما کشتزار شما هستند. پس ، از هر جا ] و هر گونه [ که خواهید به کشتزار خود ] در [ آیید  

ه مندی از آنها [ پیشدستی کنید و از خدا پروا کنید و بدانید که او ، و برای شخص خودتان ] در بهر

 ..را دیدار خواهید کرد، و مؤمنان را ] به این دیدار [ مژده ده

 

گفت ای مردم  بیایید فکر کنید که این گفته را هللا نمی گفت، کسی از ما انسانها می گفت، یعنی می 

و هر گونه که خواهید به کشتزار خود در آیید. اولین   زناِن شما کشتزار شما هستند. پس، از هر جا

گفتید  بود که این مسالۀ شخصی است نیازی به توصیه کس نیست. شاید هم می واکنش شما شاید این می 



شد به جای کلمۀ کشتزار کلمه همسر، همراز، شریک زندگی و غیره به کار برد؟ یعنی اینکه  آیا نمی 

زندگی شمایند. از سوی دیگر تمایل زن درین موضوع که واقعن   زنان شما همسر، همراز، و شریک

یک موضوع سکسی است، اهمیت دارد یا ندارد؟ آیا زن نیز مانند مرد یک انسان است و احساس و  

 تمایل دارد یا ندارد؟ شاید زن نخواهد به کشتزار قسمی که مرد میخواهد درآید 

گوید که زناِن شما کشتزار شما هستند. اما اگر حدیث  البته مخاطب آیه مردان است و به مردان می 

: زني از  حدیثشود که تمایل زن در موضوع اهمیت ندارد. زیر را به آن بیافزاییم واضح می

از »بر زن است كه خود را پیامبرصلي هللا علیه وآله درباره حقوق شوهر پرسید: آن حضرت فرمود: 

 شوهرش باز ندارد و بگذارد تا وي از او كام بگیرد حتي اگر بر روي كوهان شتر باشد 

507، ص 5َوال تَْمنَعُهُ نَْفسُها َو اِْن كانَْت َعلَي َظْهِر قَتٍَب«، )الكافي، ج  ). 

 

دربارۀ زنان پیامبر که الگوی برای زنان جهان است می گویدسورۀ احزاب  33آیه  . 

َج اْلجاِهِلیَِّة اْلُولي  َو قَْرَن في ْجَن تَبَرُّ َ َو َرسُولَهُ   بُیُوتِکُنَّ َو ال تَبَرَّ کاةَ َو أَِطْعَن َّللاَّ َو أَقِْمَن الصَّالةَ َو آتیَن الزَّ

َرکُْم تَْطهیراً  ْجَس أَْهَل اْلبَْیِت َو یَُطه ِ ُ ِلیُْذِهَب َعْنکُُم الر ِ 33إِنَّما یُریُد َّللاَّ  

قرار گیرید و مانند روزگار جاهلیِّت قدیم زینتهای خود را آشکار مکنید و نماز برپا  و در خانه هایتان 

دارید و زکات بدهید و خدا و فرستاده اش را فرمان برید. خدا فقط می خواهد آلودگی را از شما  

 خاندان ] پیامبر [ بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند 

  در سورۀ بقره آیه 228 در بارۀ طالق زنان

ُ في  أَْرحاِمِهنَّ إِْن کُنَّ   َو اْلُمَطلَّقاُت یَتََربَّْصَن بِأَْنفُِسِهنَّ ثاَلثَةَ قُُروٍء َو ال یَِحلُّ لَُهنَّ أَْن یَْکتُْمَن ما َخلََق َّللاَّ

ِهنَّ في  ِ َو اْلیَْوِم اْْلِخِر َو بُعُولَتُُهنَّ أََحقُّ بَِرد ِ أَراُدوا إِْصالحاً َو لَُهنَّ ِمثُْل الَّذي َعلَْیِهنَّ  ذِلَک إِْن  یُْؤِمنَّ بِاَّللَّ

ُ َعزیٌز َحکیم  جاِل َعلَْیِهنَّ َدَرَجةٌ َو َّللاَّ بِاْلَمْعُروِف َو ِللر ِ ٌ 

 ترجمه 

زنان مطلقه، باید به مدت سه مرتبه عادت ماهانه دیدن ) و پاک شدن ( انتظار بکشند! ] عده نگه 

خیز، ایمان دارند، برای آنها حالل نیست که آنچه را خدا در  دارند [ و اگر به خدا و روز رستا

رحمهایشان آفریده، کتمان کنند. و همسرانشان، برای بازگرداندن آنها ) و از سرگرفتن زندگی  

زناشویی ( در این مدت، ) از دیگران ( سزاوارترند در صورتی که ) براستی ( خواهان اصالح  

ی که بر دوش آنهاست، حقوق شایسته ای قرار داده شده و مردان باشند. و برای آنان، همانند وظایف

 بر آنان برتری دارند و خداوند توانا و حکیم است 

گوید که شوهرانشان این حق را دارند که اگر خواستار آشتی باشند، آنها را در  در بخش اخیر آیه می 

خداوند توانا و حکیم است. در بارۀ  این امر بازگردانند و مردان بر آنان یعنی بر زنان برتری دارند و 

بازگشت به زنان تنها مردان این حق را دارند چون مردان را بر زنان برتری است. اگر زنان  

  بخواهند برگردند و مردان نخواهند چه می شود. این آیه به زن این حق ر ا نمی دهد



یان افراد بشر تأمین میکند،  بر خالف سخنان دکانداران دینی که گویا اسالم برابری و برادری را م

داند بلکه تبعیض و تفاوت را میان  ها را با هم برابر نمیدهد که هللا نه تنها انسانآیات باال نشان می 

کندهای مسلمان نیز برقرار می انسان   

 زنان ناقص دین و ناقص عقل اند

از سوی دیگر از پیامبر خدا نقل شده است که عقل و دین زن ناقص است و همچنان اكثر اهل دوزخ  

پيامبر گفت ( یعنی 19ج  1زنانند. قال النبي أر یت النا ر فإذا اكثر أهلها النساء )صحيح بخاری، ص 

 من مي بينم كه اكثر اهل دوزخ زنانند 

که نماز عید فطر را بخواند، او از کنار زنی رد شد و  روایت است که یکبار پیامبر به نمازگاه میرفت 

ای زنان! صدقه بدهید، چرا که من دیده ام اکثر کسانی که دچار آتش جهنم هستند از شما  گفت: 

  )زنان( بودند. آنها )زنان( گفتند ای رسول هللا چرا چنین است؟

تید. من هیچ کسی که به  او گفت: شما دائما لعنت میفرستید و نسبت به شوهرانتان ناسپاس هس

اندازه شما در عقل و دین نقص داشته باشد ندیده ام. یک مرد هوشیار ومعقول نیز ممکن است  

 توسط شماها منحرف شو 

  زنان از او پرسیدند: ای رسول هللا، چه نقصانی در عقل و دین ما وجود دارد؟

نیست؟ او گفت: آیا همین که دو شاهد زن برابر یک شاهد مرد هستند کافی   

 زنان پاسخ مثبت دادند. این دلیل نقصان عقل آنها است 

او گفت: آیا این درست نیست که زنان در دوران حیض خود نمیتوانند نماز بخوانند نه میتوانند روزه  

 بگیرند؟ زنان پاسخ مثبت دادند. او گفت: این نیز نقصان آنها در دین شان است 

301, شماره 6, کتاب 1صحیح بخاری پوشینه   

 

بر اساس حدیث دیگر، پیامبر خدا گفته است که زیانبار ترین فتنه برای مردان، ز نا نهستند. دربارۀ  

»بسیاری از مردان به مرحله کمال رسیدند، اما هیچ گوید که مقام زن رسول هللا در جای دیگر می 

حیح بخاری  )ص زنی به مرحله کمال نرسید، به غیر از آسیه زن فرعون و مریم دختر عمران«.

623, شماره 55, کتاب 4پوشینه  ) 

 همچنان پیامبر گفته است: بعد از خود، هیچ رنجی خطرناکتر از زنان برای مردان باقی نگذاشتم.

33, شماره 62, کتاب 7صحیح بخاری پوشینه   

»کشوری که  وقتی پیامبر شنید که مردم ایران دختر خسرو را شاهبانوی خود تعیین کرده اند، گفت 

219شماره   88کتاب  9) صحیح بخاری جلد زنی را حاکم بر خود کند، هرگز بهیروز نخواهد شد. ) 

 

چندهمسری و رابطه جنسی با کنیزان بدون محدودیت، حق طالق که به مرد تعلق دارد، نفقۀ زن که  
به دست شوهر است، گواهی دادن دو زن که به انداز یک مرد است و در بعضی موارد گواهی دادن  

ن پذیرفتنی نیست. زن به اندازۀ نصف مرد ارث می برد، خونبهای زن به اندازۀ نصف مرد است،  ز



های از مقام زن در اسالم اند. تمام این  سالگی است وغیره. این ها نمونه  9بلوغی عقلی دختر به 
آشکار   احکام ابدی اند و باید تطبیق شوند. این احکام چیزی برای ماله کشی نگذاشته است و واضح و

است. اینکه به درد زمان نمی خورد، مسالۀ جدا است. البته داشتن کنیز و برده امروز جنایت علیه  
 بشریت بشمار می آید. ازدواج به دختر خردسال غیر انسانی است و جنایت شمرده می شود 

های هزاران سال پیش  برای یک جامعه که در آن انسانی باید زیست، الزم نیست به متن کتاب 
مراجعه کرد، بلکه باید از دانش و تجربۀ کشورهای دیگر استفاد برد. زیرا همانگونه که برای رفتن  

توان از کتاب های  توانیم از خر و شتر استفاده کنیم، برای ساختن جامعۀ آزاد نمی  به آمریکا نمی 
اما تا وقتی که   مقدس بهره گرفت. این کتاب ها و احکام را باید به حوزۀ زندگی خصوصی انتقال داد. 

بنیاد گرایان اسالمی قدرت دارند، این احکام تطبیق خواهد شد. تا وقتی که ماله کشان، ماله کشی کنند  

  مردم از از این احکام رهایی نخواهند یافت

 


