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  مقدمة مؤلف

آله وصحابته ومن  ىرسول اهللا سيد المرسلين وعل علىالحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم 
  .يوم الدين إلىدعا بدعوته 

اين كتاب را تقريباً بيست سال پيش تـأليف كـرده بـودم، تـا قـوانين و اصـول اسـالم را در        
روابط ميان زن و مرد در زندگي اجتماعي شـرح دهـم، و افكـار باطـل و عـادات بـد و        ي باره

غرب در بـين مسـلمانان    تهي ميان ناشايستي را كه در اين زمينه به تقليد از تمدن ظاهر فريب و
  رواج يافته رد نمايم.

گـذرد، و بـه علـت     بطوري كه بيـان كـردم، از تـأليف ايـن كتـاب مـدت بيسـت سـال مـي         
آمد تا مجدداً آن را بررسي نمـوده و تكميـل    هاي زياد و گوناگون فرصتي پيش نمي گرفتاري

كنم. توضيح اين كه تصميم داشتم اطالعات و اخبـار جديـدي را كـه در طـي ايـن مـدت در       
ه موضوع زن به دست آورده بودم، به كتاب اضافه نمـايم،  ع براجرابطه با ديدگاه تمدن غرب 

تا اين كه سرانجام در چاپ عربي كتاب موفق شدم اين مقصود را بـرآورده سـازم، و بـا ذكـر     
هاي مختلف سير مسائل مربوط به اين موضـوع را از ابتـدا تـا بـه امـروز روشـن        ها و نمونه مثال

هاي غربي كه در اين كتاب بيان شـده اسـت و    نمايم. جالب توجه است كه بين اصول و برنامه
هايي كه امروز در شرق جريان دارد هـيچ فرقـي وجـود نـدارد، ايـن دو حركـت هـردو         برنامه

خيم و آثار بد آن كه براي بعضـي  با اين تفاوت كه بعضي از نتايج وباشد،  داراي يك منشأ مي
ينجا خواهش من از كساني كه از مردم پوشيده و مخفي بود، امروز آشكار گرديده است. در ا

راجع به مسائل مربوط به زن در غرب شناخت دارند اين است كه ايـن كتـاب را بـا معلومـات     
  ند و اطالعات خود را به آن بيافزايند.زجديدشان تكميل سا

نور نيز اينجانب موضوع زن را بطور كافي مورد بررسـي و تحقيـق قـرار     ي در تفسير سوره
توانـد بـه آن    توضيح بيشتر احكام اسالمي را در اين باب خواسته باشد مـي ام، و اگر كسي  داده

زيرا ممكن است در آن كتاب مطلبي را بطور مشروح بيابـد در حـالي كـه     ؛تفسير مراجعه كند
در اين كتاب كمتر از آن سخني به ميان آورده شده باشـد. مـن يقـين دارم كسـاني كـه هـردو       

حكـم ديـن در ايـن مسـئله كمتـر ضـرورت مراجعـه بـه         كتاب فـوق را بخواننـد، در فهميـدن    
  هاي ديگر را احساس خواهند كرد. كتاب



    

  9  مقدمة مؤلف 
  

***  
نور  ي ها قبل آرزو داشتم كه اين دو كتاب من، يعني كتاب حجاب و تفسير سوره از مدت

ام را در برابـر بـرادران    هـا رسـالت و وظيفـه    آن ي به زبان عربي ترجمه گردد، تا بتوانم بوسـيله 
رسـيد چنـين احسـاس     ها و مجالتي كه بدست مـا مـي   زيرا از روزنامه ؛عرب زبانم انجام بدهم

اي از  كردم كه زنان در مصر و ديگر كشورهاي عربي به پيـروي از تمـدن غـرب تـا انـدازه      مي
هـم بـه آن حـد نرسـيده اسـت، بـه       حدود شريعت پا را فراتر گذاشته اند كه حتي در كشور ما 

همين علت آن قدر پريشاني و تشويش داشتم كه خواب بر من حرام شـده بـود و چشـمانم بـه     
ريختن اشك غم و اندوه مشغول بود. با توفيقات الهي سال قبل فرصتي پيش آمد تـا بعضـي از   

ال زن كشوهاي عربي را ببينم، و در آنجـا بـود كـه برهنگـي، آرايـش و ديگـر اوضـاع و احـو        
مسلمان را به چشم سر ديدم و فهميدم كه به تقليد از زنان غربي تا چه اندازه دچار فتنه و فسـاد  

  شده اند، در اين وقت بود كه پريشاني و تشويش من نسبت به سابق دو برابر شد.
***  

سال متوالي تحت اسـتعمار بريتانيـا قـرار داشـتيم، از      190ما مسلمانان هند و پاكستان مدت 
اگـر   –% مـردم مـا   99طرف فشار و دوام استعمار بر ما تا اين اندازه بود، و از طرف ديگر يك 

اي در دست ندارنـد   به زبان قرآن و سنت (زبان عربي) آشنايي ندارند و وسيله –زيادتر نگويم 
كه از چشمة صاف و زالل آن مستقيماً خود را سيراب سازند، حتي كساني كه از ايشان انتظـار  

كه در قرآن و سنت صاحب نظر باشند، قـدرت خوانـدن قـرآن كـريم و فهـم احكـام       رود  مي
ها ندارند، مگر اين كه اكثر عمرشـان را در راه خوانـدن و يـادگيري     سنت را به زبان اصلي آن

زبان عربي صرف كنند. ولي با وجود اين دو مشكل، تمدن غرب در مملكت ما آنچنـان تـأثير   
استعمار  ي تحت تأثير قرار داد، با توجه به اين كه دوام سلطهنگذاشت كه كشورهاي عربي را 

بر آنان نسبت به كشور ما آنقدر كم بـود كـه قابـل مالحظـه نيسـت، مخصوصـاً در بـين زنـان         
پوشـند   ها در اجتماع، زناني كه لبـاس غربـي مـي    ها و پليدي ما، با وجود آن همه بدي ي جامعه

بين هزار زن فقط يك زن ديده شود كه بـا آرايـش و   باشند، و شايد از  كم و انگشت شمار مي
لباس غربي در كوچه و بازار بيرون آيد و در برابر مردان با دسـت و پـاي برهنـه رفـت و آمـد      
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پرسـم كـه بـرادران عـرب كـه خداونـد از بـين ايشـان          كند. من بسياري از اوقات از خـود مـي  
سـنت اسـت و هـيچ چيـزي مـانع      پيامبري را برگزيده است، و زبـان ايشـان هـم زبـان قـرآن و      

شود كه ايشان احكام قرآن و سنت را در رابطه با تمامي مسـائل زنـدگي بفهمنـد و بـه آن      نمي
هاي غربي بپوشند و  دهند كه لباس شان اجازه مي عمل كنند، چرا با وجود اين امتيازات به زنان

د نماينـد، آنـان گرچـه    هاي ديگر رفت و آمـ  ها و مكان انردر بازار، مجالس، كنار دريا، رستو
  باشند. چيزي به اسم لباس بر تن دارند ولي در حقيقت برهنه مي

كنم كه در رابطه با پوشش دست و روي بـين علمـاء اخـتالف وجـود      آري! من انكار نمي
من پيـروي كنـد، ولـي كـدام عـالم و       ي سازم كه از نظريه دارد، و من هيچ كس را مجبور نمي

ر و حتي كمودن ساق تا زانو، دست تا شانه، قسمت زيادي از سينه، ب كدام دليل است كه برهنه
سن را اجازه دهد؟ و باز كدام دليل است كه اجازه دهد زنان با ايـن شـكل و طـرز لبـاس در     با

و مجالس، با مردان يكجا و بصورت مختلط بگردند و مظاهر فتنه و زينـت   ها انربازارها، رستو
بـودن   و آرايش خود را به ديگران نشان دهند؟ اگر حقيقت اين باشد كه هيچ دليلـي بـر جـائز   

اين اعمال وجود ندارد، پس شما محـض رضـاي خـدا بگوئيـد كـه آيـا وضـع مـذكور بطـور          
نيسـت؟ و آيـا وضـع ناشايسـتي كـه زنـان در       آشكار، سركشي و طغيان بر ضد احكام شريعت 

بينند، در حالي كه آنان  شان آن را مي كشورهاي عربي دارند، و علماء و رهبران فكري و ديني
شوند، استهزاء و تمسخر به اسالم و احكـام اسـالمي    وب ميي پيامبر محس از جملة اقوام و قبيله

خداوند عليم و خبيـر   ي امت در محكمهنيست؟ شما را به خدا، بگوييد كه اين مردم در روز قي
  گناهي خود را ثابت كنند؟ توانند بي چطور مي

مرا به درگاه خود بپـذيرد و   ي هاي ناچيز و متواضعانه از خداوند استدعا دارم كه اين تالش
نيت و اعمال ما را خالص براي خود بگرداند، و آخرين دعاي ما اين است كه حمـد و سـپاس   

  كه پروردگار عالميان است. مخصوص خداوندي است
  ابواألعلي مودودي
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  يابي مسأله ريشه

از جمله مسائل پيچيده و مشكل تمدن بشري دو مسأله است كه سعادت و ترقي بشريت بـا  
هـا   هاي قديم تـا امـروز در حـل آن    علماء و دانشمندان از زمانها رابطه مستقيم دارد و  حل آن

فرو مانده اند، يكي از آن دو مسأله رابطه بين زن و مـرد در زنـدگي اجتمـاعي و كيفيـت ايـن      
شود و اگـر انـدكي كـج باشـد و از راه      تمدن شمرده مي ي رابطه است. اين رابطه اساس و پايه

گردد روي خير و سـعادت را نخواهـد    ن استوار ميآ ي راست منحرف شود، تمدني كه بر پايه
  ديد.

باشد. اگر خللي در اين رابطـه پيـدا شـود و     فرد و جامعه مي ي دوم مربوط به رابطه ي مسأله
هـا را بـرهم زنـد، جهـان      ها و روابط متقابـل آن  جام آن را مختل سازد و مسؤوليتستوازن و ان

خواهد چشيد. از يك طرف به علت اهميـت و  هاي متمادي  بشريت تلخي و مرارت آن را قرن
ها، هيچ كسي قادر به حـل ايـن    ارزش اين دو مسأله، و از طرف ديگر پيچيدگي و سنگيني آن

بشـري   ي دو معضل اجتماعي نخواهد بـود مگـر كسـاني كـه بـه حقيقـت فطـرت و خميرمايـه        
زيـرا   ؛سـت آگاهي و علم يافته باشند. چه زيبـا گفتـه انـد كـه انسـان خـود جهـاني كوچـك ا        

تركيب، شكل، نيروها، مواهب، اميال، احتياجات، عواطف، احساسات، ادراكـات، اثرگـذاري   
و اثرپذيري انسان و مسائل و روابط بين اين خصوصيات، خود جهـاني بـس عظـيم اسـت كـه      

باشد و درك حقيقت آن به سادگي ميسر نخواهد شد. بنابراين، امكـان   انتها مي عجايب آن بي
ي بدون آگاهي و شناخت به زير و بم اين جهان كوچـك، حقيقـت انسـان را    ندارد كه شخص

درك كند، و بدون درك و شناخت انسان، ممكن نيست كسي بتوانـد مسـائل اساسـي حيـات     
  بشري را حل كند.

اين است مشكلي كه عقل و حكمت با همه سعي و تالش تا به حـال از درك حقيقـت آن   
سان تا اين دم نتوانسـته اسـت همـه حقـايق را درك نمايـد و      زيرا ان ؛عاجز و ناتوان مانده است

ه تا گفته شود كه اين علـم بـه   دهيچ علمي از علوم بشري به نهايت كمال و پيشرفت خود نرسي
تمام حقايق مربوط به موضوع خودش پي برده است، به عالوه حقايقي كه تا به حال مشـخص  

ست كه امكـان نـدارد هـيچ فـردي يـا حتـي       اي داراي دقت، وسعت و عمق ا شده اند به اندازه
واحد به تمام جوانب و زواياي آن احاطه داشته باشـند. اگـر قسـمتي از مطلـب      گروهي در آنِ
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اي ديگر از آن مخفي و ناشناخته باقي خواهد ماند، زمـاني چشـم بينـا نيـز از      شناخته شود، پاره
انع ادراك و شناخت آن خواهند ادراك آن باز خواهد ماند و زماني اميال و هواهاي نفساني م

 ي شد، با توجه به اين ناتواني و عجز بزرگ انسان، همه تدابيري كه او به منظور حل دو مسـأله 
مانـد و سـرانجام اشـكاالت و     كنـد، بـدون نتيجـه مـي     مذكور در زندگي، براي خود اتخاذ مي

انسان راه وسط گردد. راه حل صحيح آن است كه  معايب اين برخوردها و تجارب آشكار مي
شود كه اندك، اندك تمام جوانب حقايق معلوم و درك شـده،   و مسير اعتدال وقتي ميسر مي

هـا هـم بـا ترتيـب و نظـم       آن ي به طور كامل و واضح به حضور مردم عرضـه گـردد و عرضـه   
خاص باشد. شما را به خداوند سوگند! بگوييد چگونه بشري كه قـدرت احاطـه و رسـيدن بـه     

دور دست و پهناور را ندارد و اميـال و هواهـاي نفسـاني، طـرز تفكـر او را تحـت        هاي اين افق
توانـد راه وسـط و مسـير     شوند، مي دهند و مانع درك حقايق واضح و آشكار مي تأثير قرار مي

اعتدال را پيدا كند؟ تازه اگر تمامي حقايق براي او آشكار شود با اين اميال و هواهـا حتمـاً راه   
  را خواهد پيمود. افراط و تفريط

باشد و موضوع اصلي اين كتـاب   اول مورد بحث ما مي ي مذكور، مسأله ي از بين دو مسأله
دهد. اگر ما تمام صفحات تاريخ گذشـته را مطالعـه كنـيم، بـا نهايـت شـگفتي و        را تشكيل مي

اط و بينيم كه در تمام ادوار تاريخ و بين همه ملل در رابطه بـا ايـن موضـوع راه افـر     تعجب مي
بينيم كه زن به عنـوان مـادر، فرزنـدش را بـه دنيـا       تفريط طي شده است، مثالً از يك طرف مي

كند و به عنوان همسر در زنـدگي، شـريك شـوهرش     دهد و تربيت مي آورد، او را شير مي مي
كند، ولي سرانجام بـا ايـن زن    باشد و در كارهاي سخت و مشكالت زندگي او را ياري مي مي

شـود،   شود، در بازار مانند كاال خريد و فروش مي د يك خدمتكار و كنيز رفتار ميفداكار مانن
شـود كـه    گردد و بـا او چنـان رفتـار مـي     ارث محروم ميتمام حقوق انساني مانند مالكيت واز 

باشد، و به اين ترتيب براي شكوفايي و پـرورش   اي از ذلت، گناه و خواري مي گويا او مجسمه
شـود كـه    هيچ زمينه و موقعيتي وجود ندارد. از طرف ديگـر ديـده مـي    شخصيت و استعداد او

بنـد و   آن يـك سلسـله بـي    ي گيرد كه به واسـطه  همين زن آنقدر مورد احترام و اكرام قرار مي
هـا بـه عنـوان     شود كـه مـردان از آن   باري، انحطاط اخالقي و انحراف روابط اجتماعي پيدا مي
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هـا دام نيرنـگ و فتنـه     كننـد و در واقـع از آن   اسـتفاده مـي  وسائل ارضاي اميال و هواهاي خود 
سازند. بنابراين، هر چند زن از اين جهت ترقي و پيشرفت كند، در مقابل بشريت به سـقوط   مي

شود. اين دو روش متناقض را نه تنها از نظر تئـوري،   در گودال بدبختي و انحراف نزديكتر مي
ب وخيم آن را بـه طـور يكجـا بـه مـا عرضـه كننـد از        ناميم، بلكه اگر تجار افراط و تفريط مي

نـاميم، جريـان تـاريخ     جهت اخالق نيز يك طرف آن را افراط و طرف ديگرش را تفريط مـي 
 ي هاي جهـل و بربريـت نجـات يافتـه و بـه صـحنه       دهد كه هرگاه ملتي از تاريكي نيز نشان مي

دسـت بـا مـردان همراهـي و     تمدن پاي گذاشته است، زنان اين ملت به عنوان خـدمتكار و زير 
زيرا در اين  ؛گردد اول اين اوضاع مانع پيشرفت و حركت نمي ي كنند. در مرحله همكاري مي

مرحله قواي فطري اوليه در ايشان قوي و فعال اسـت، ولـي بعـد از طـي كـردن ايـن مرحلـه از        
خواهـد   د و حالت سستي و جمود بر آنان چيرهتواند پيش برو دن، ملت مذكور نميترقي و تم

گردد. اين ملت براي اين كه بـا كـاروان تمـدن     شد و مشكالتي در پيش روي آنان پديدار مي
كند و به علت  همراهي كند و مراحل بعدي تمدن را طي نمايد، ضرورت شديدي احساس مي

بنـد و   رسد كه اين بـي  گيرد و به جايي مي ها جامعه را فرا مي اختالط زن و مرد، فحشا و زشتي
سـازد و قطعـي    انحطاط اخالقي، بناي اخالقي اين ملت را از اساس خراب و نـابود مـي  باري و 

گـردد و   است كه اين انحطاط اخالقـي منجـر بـه ضـعف قـواي جسـمي، فكـري و مـادي مـي         
  سرنوشت ملتي كه به اين مرتبه از پستي و انحطاط برسد هالكت و نابودي است.

هـاي گونـاگون تـاريخي     هـا و نمونـه   مثالبا نهايت تأسيف در اين مقال فرصت كافي براي 
  كنم. وجود ندارد، به اين علت به ذكر چند مثال براي توضيح مطلب بسنده مي

  يونان:

 ي ترين مردم جهان در طول تاريخ ملت يونان است، زنان اين قـوم در مراحـل اوليـه    متمدن
هـا تمـام    نبـدبختي آ و كردنـد و ايـن ذلـت     تمدن خود در نهايت ذلت و بدبختي زندگي مـي 

جوانب اخالق، قانون، حقوق و روابط اجتماعي آنان را دربر گرفته بـود. بـه عبـارت ديگـر از     
كردند و در  حيث اخالق، حقوق، قانون و سلوك اجتماعي زنان در بدترين حالت زندگي مي

) يوناني Mythologyها و اساطير ( جامعه از هيچ مقام و منزلتي برخوردار نبودند و در افسانه
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كردند كه مصـدر و منبـع تمـام مصـائب و آالم و      ) ياد ميPyndoraاز زن به عنوان پاندورا (
 ي را سرچشـمه  �هاي يهودي حـواء همسـر آدم    طوري كه افسانه دردهاي انساني بود، همان

هـاي ناپسـند و    داند و كسي توجه نداشت كـه افسـانه   و مشكالت بشري مي ايدتمام آالم و شد
حضرت حوا چه تأثير بد و ناگواري در برخورد يهوديان و مسـيحيان بـا    جعلي يهودي در بارة

زنان بوجود آورد و موجب شد آنان براي زن هـيچ ارزش اخالقـي، قـانوني و اجتمـاعي قائـل      
هاي يهـودي در عقـل    نباشند. تأثير اساطير يوناني و زن خيالي آن (پاندورا) كمتر از تأثير افسانه

زد آنان موجودي دوزخي و پست و حقير بود و ايـن اوصـاف تمـام    و ذهن يونانيان نبود، زن ن
گرفت و همه مقامات عالي، عزت، كرامت و شخصيت اجتمـاعي بـه    اعاد زندگي او را فرا مي
  مردان اختصاص داشت.

تمدن و نهضت يونان اين وضع و حـال زنـان جامعـه بـود و اگـر بعضـي        ي در مراحل اوليه
علـم و انتشـار انـوار تمـدن بـود كـه        ي گرديد به دليـل اشـاعه   تغييرات جزئي در آن نمايان مي

گرديد مقام زن نسبت به سابق بهتر و واالتر شود، ولي بـه هرحـال ارزش قـانوني و     موجب مي
حقوقي او به همان طريق باقي مانده و تغييري نكرده بود. زن بـه عنـوان مربـي خانـه محسـوب      

، او در داخـل خانـه قـدرت و    گرديـد  ود مـي در چهار چوب خانه محداش نيز  شد و وظيفه مي
شـد و ايـن    تسلط كامل داشـت و عفـت و پـاكي وي پرارزشـترين مايملـك او محسـوب مـي       

هـاي اشـرف و ثروتمنـدان     شـد. در خـانواده   طهارت و عفت به چشم احترام و اكرام ديده مـي 
  ساختند. هايشان را به دو قسمت مي حجاب نيز رواج داشت و خانه

زنان بود و قسمت ديگر به مردان اختصاص داشت، زنان اشرف نـه  يك قسمت مخصوص 
شـدند، ازدواج و   كردند و نـه در محـالت عمـومي ظـاهر مـي      در مجالس و محافل شركت مي

شـد و ايـن زنـان در اجتمـاع      وفاداري زن به مرد عالمت نجابت و شرف و اصالت شمرده مـي 
سـق و فجـور بـا چشـم نفـرت و حقـارت       داراي منزلت و مقامي واال بودند. در مقابل، فحشا، ف

شد و اين وضع در عصري بود كه يونان در ابتداي مجـد و عنفـوان جـواني و قـدرت      ديده مي
داشت، البته شكي نيست كه در اين عصـر   خود قرار داشت و به سوي ترقي و كمال قدم بر مي

داشـت و  مفاسد اخالقي نيز وجود داشت ولي در يك چهارچوب بسيار محدود و تنگ قـرار  
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 ي رفـت و بـه انـدازه    رفت از مردان انتظار نمـي  آن قدر كه عفت و پاكدامني از زنان انتظار مي
گرفتند. مردان از تخلق به اين اخالق حسنه مسـتثني بودنـد    زنان مورد مواخذه و كيفر قرار نمي

ننـد،  رفت كه با عفت و پاكدامني و پاكي معنوي تمام و كمـال زنـدگي ك   و از آنان انتظار نمي
رفـت و از   از اين رو داشتن كنيز و ازدواج با وي جزئي از عادات اصلي اين جامعه به شمار مي

  دانست. آن جدا ناشدني بود و هيچ كس اين كار را بد و ناپسند نمي
حيـواني و هـوا و هـوس     زائـ غرپس از مدتي شهوات و اميال نفساني بر يونان غالـب شـد و   

ا آنجا كه زنان زناكار و كنيزكـان در آن اجتمـاع چنـان منزلـت     آنان را تحت تأثير قرار داد، ت
ها مركز رفـت   شود. فاحشه خانه بلندي بدست آوردند كه مانند آن در تاريخ بشريت ديده نمي

هـا رفـت    و آمد همه طبقات اجتماع قرار گرفت، حتي نويسندگان، شعرا و فالسفه به اين مكان
درخشـيدند و   شـيد در آسـمان علـم، ادب و فلسـفه مـي     ها ماننـد خور  و آمد داشتند و اين خانه

كردنـد، زنـان    سيارات فلسفه، علم و ادب، شعر، تـاريخ و علـوم ديگـر بـدور آن گـردش مـي      
كـرد، نـه تنهـا مجـالس علـم و ادب       محوري گشتند كه ملت يونان در اطراف آن طـواف مـي  

حضـور و تحـت نظـر    گرديد، بلكه مشكالت سياسي نيـز در   پا مي تحت رياست و نظر آنان بر
گشـت، و كـار آن قـدر بـاال گرفـت كـه در مسـائل مهـم و حيـاتي كـه            آنان حل و فصل مـي 

كردند كه حاضر نبودند با يك مـرد بـيش از    زد به زناني مراجعه مي سرنوشت يونان را رقم مي
يك يا دو شب معاشرت داشته باشند. مردم يونان به صفت زشت ديگـري نيـز آلـوده شـدند و     

به شدت فريفته و دلباخته زيبايي و جمال گرديدند و در گودال رذالت و گمراهـي   آن اين كه
كشـيد كـه هـيچ خاموشـي نداشـت، بـه        هايشان آنچنان آتش شهوت زبانه مـي  افتادند و در دل

خود را  ي تراشيدند و تمام تالش و سليقه هايي عريان به عنوان هنر مي همين علت آنان مجسمه
انگيـز هـر لحظـه آنـان را      هـاي شـهوت   بردند. اين مجسـمه  به كار مي ها در ساختن اين مجسمه

شـدن و پيـروي از آن از    كردنـد كـه تسـليم شـهوات     كرد و آنـان هـيچ فكـر نمـي     تحريك مي
ترتيـب معيارهـاي اخالقـي نـزد      گردد. بدين ديدگاه اخالق عملي زشت و ناپسند محسوب مي

و فيلسـوفان بـزرگ آنـان، ارتكـاب زنـا و       آنان شروع به تغيير كرد، تا آنجا كه علماي اخالق
دادنـد،   دانستند و كسي را به علت ارتكاب آن مورد مالمت قرار نمي فحشا را عيب و گناه نمي
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نگريسـتند و ضـرورتي    ارزش و غيـر مهـم مـي    و به ازدواج و زناشويي به عنوان يك مسألة بـي 
كـرد آن را   علناً معاشـرت مـي   اي كردند، و اگر مردي با زن بيگانه براي انجام آن احساس نمي

شـان نيـز    ها چنين شد كه دين دانستند. بنابراين، سرنوشت آن نيز عيب و گناهي قابل توجه نمي
) Aphroditteشان گشت و در بين يونانيان عبـادت افروديـت (   تابع غرائز شهواني و حيواني

است كه افروديـت بـا آن    ها آمده اي يونان است رواج يافت. در افسانه كه از جمله زنان افسانه
ي رفاقت و معاشرت داشـت و  كه همسر يك الهه بود با سه الهه ديگر به طور خصوصي و سرّ

عالوه بر آنان با مرد ديگري از عـوام النـاس نيـز رفيـق بـود و از شـكم زن مـذكور اسـت كـه          
رفاقت و معاشـرت وي بـا    ي ) الهه حب و دوستي متولد شد و اين تولد نتيجهKupidكيوپيد (

  فردي از افراد بشر بود.
ملتي كه داراي چنان اخالق و فقر معنوي و انحطاط روحي باشد كه اين صـفات ناپسـند و   
زشت را به عنوان رمز كمال و ترقي بداند، و حتي فراتر از آن، به عنوان معبـود قبـول نمايـد و    

در بارة اخـالق اجتمـاعي آن چـه فكـر      تمام آداب عبوديت و ذلت را در برابر آن انجام دهد،
اي از پستي و انحطاط اخالقي است كه اگر ملتي يك بـار در   كنيد؟ بدون شك اين، درجه مي

گرداب آن بيفتد، دوباره قدرت برخاستن پيدا نخواهد كرد. مقارن اين عصر انحطاط اخالقـي  
بل نيز فحشا و زنا به چشم در ايران بوجود آمدند و در با  زدكدر يونان، بام مارك در هند و م

شد. از اين وضع ديري نگذشته بود كه تمدن يونـان رو بـه انقـراض     تقديس و احترام ديده مي
گذارد و كارش به جايي رسيد كه گويا هيچ وجود نداشـت. وقتـي كـه عبـادت افروديـت در      

ن شـدند،  ها و محالت فسق و فجور به عنوان مراكز عبادت تعيـي  خانه يونان رواج يافت، فاحشه
اي بـاال گرفـت كـه جـزء اعمـال       كنيزكان زناكار خدمتكار معابد گرديدند و كار زنا به اندازه

  ديني و مذهبي قرار گرفت.
جنسـي در يونـان شـكل ديگـري بـه خـود گرفـت و كـار          ي پس از مدتي ارضـاي غريـزه  

د و ديانـت  ناشايست قوم لوط يعني لواط بين آنان رواج يافت و در ميان همه افراد شايع گرديـ 
و اخالق نيز آن را با روي باز استقبال كرد. قابل ذكر اسـت كـه ايـن كـار ناشايسـت در زمـان       

شناخت، ولي وقتي تمدن يونان پيشرفت  هوميروس و هسيود وجود نداشت و كسي آن را نمي
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زيبايي و زينـت و پيـروي شـهوات گرديدنـد و آتـش       ي و ترقي كرد و مردم فريفته و دلباخته
ور گرديد، راه اصلي و مسير اعتدال را گم كردند و براي اشباع و  ها شعله وت در آنغريزه شه

ارضاي اين غريزه طريقي را پيش گرفتند كه فطرت و طبيعت سليم از آن نفرت دارد، در ايـن  
هايشـان بـه تحريـك ايـن غريـزه       سـازان در تصـاوير و مجسـمه    هنگام نقاشان مـاهر و مجسـمه  

چنين شهادت دادند كه لواط، عهد و پيمان دوستي و صـداقت بـين    پرداختند و علماي اخالق
  باشد. دو مرد مي

هايشـان بـراي ملـت يونـان      هرموديس و ارستوجيتن اولين اهالي يونان بودند كه در مجسمه
خالف فطرت و ناپسند را به تصوير كشيدند و به گمان خود، بـه ايـن ترتيـب بـين      ي اين رابطه

  محبت را استوار ساختند. آن دو مرد رابطه دوستي و
  دهد كه بعد از اين، ترقي و پيشرفت و عظمت و مجد نصيب يونان نشد. تاريخ گواهي مي

  روم:

ملتي كه بعد از يونان به اوج عظمت و تمدن رسيد روم بـود و همـان صـعود و سـقوطي را     
توانيم ببينيم. وقتي  ميكه قبالً در ملت يونان مشاهده كرديم، عين آن را در مورد ملت روم نيز 

تاريخ قـرار گرفتنـد،    ي ها از دوران تاريكي و خشونت و جهل خارج شدند و در صحنه يوناني
مرد رئيس و سرپرست خانواده بود، او مالك مطلق خانواده و فرزندانش بود و قدرتش گاهي 

مجـاز بـود.    توانست زنش را بـه قتـل برسـاند و انجـام ايـن كـار بـرايش        اي بود كه مي تا اندازه
هـايي در راه تمـدن و پيشـرفت     هنگامي كه اين خشونت رو به خاموشـي گراييـد و آنـان گـام    

تـرازو آهسـته، آهسـته بـه      ي برداشتند، شدت اين تسلط و حكومت مرد كاهش يافـت و كفـه  
هـا رواج   ها معمـول بـود بـين رومـي     اعتدال نزديك شد. البته آن طوري كه حجاب بين يوناني

ام اصيل خانواده در آغـاز تمـدن و عظمـت جمهـوري روم برقـرار بـود. مـثالً        نداشت، ولي نظ
شد و معيار شرف  احترام نگريسته مي ي عفت و پاكدامني مخصوصاً در بين زنان بسيار به ديده

هاي اخالقي بسيار عالي و بلند بود. به عنوان مثـال   گرديد و سطح ارزش و بزرگي محسوب مي
ش روي دخترش همسر خود را بوسيده بود مردم بر او غضـب  وقتي يكي از اعضاي مجلس پي

كرده و حكم نمودند كه اين كار توهين به اخالق ملي است، حتي اعضـاي مجلـس سـنا ايـن     
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زن و مـرد را بـدون    ي گيري تقبيح و محكوم كردند، آنان معاشرت و مراوده عمل او را با رأي
ع داراي قـدر و  پسـنديدند و زنـاني در اجتمـا    دانستند و اين عمل را نمي عقد، مباح و جائز نمي

در خانواده و پاكدامن باشـند. اگرچـه زنـان ناپـاك در آن اجتمـاع وجـود       منزلت بودند كه ما
وم به زناني داشتند و در روابط نامشروع با مردان داراي نوعي آزادي بودند، ولي عموم ملت ر

نگريسـتند، و نـه تنهـا بـه ايـن       حقارت مـي  ي دادند به ديده كه اين اعمال ناشايست را انجام مي
پسـتي و حقـارت نگـاه     ي دادنـد بـه ديـده    زنان، بلكه به مرداني نيز كه اين اعمال را انجـام مـي  

  كردند. مي
رد و ايـن تغييـرات   زن تغيير ك ي ها در باره با پيشرفت به سوي تمدن و ترقي، ديدگاه رومي

تا جايي پيشرفت كرد كه به قـوانين مربـوط بـه ازدواج و طـالق و ديگـر حقـوق خـانواده نيـز         
سرايت كرد، كار به جايي كشيد كه همه چيز معكوس و وارونه گرديد و عقد ازدواج معنـايي  

). آنـان  Civil Contyactباشـند (  جز اين نداشت كه زن و شوهر قانوناً همسر يكـديگر مـي  
اي مفهوم اصلي ازدواج و اصل و هدف اين رابطه هيچ ارزش و اهميتي قائـل نشـدند و اگـر    بر

آمد. بنـابراين، زن صـاحب تمـامي حقـوق از      شد، هيچ به حساب مي توجه كمي هم به آن مي
 بنـد و بـاري قائـل شـدند كـه پـدر و       و بـي  جمله مالكيت و ارث گرديد و برايش چنان آزادي

زنان رومي نه تنهـا در معاشـرت و روابـط اجتمـاعي داراي آزادي      شوهر بر او تسلط نداشت و
كامل بودند، بلكه از نظر مالكيت نيز به مرور زمـان قسـمت اعظمـي از ثـروت ملـي را بدسـت       

دار  دادند. به اين ترتيب مـردان غـالم زنـان سـرمايه     آوردند، تا آنجا كه به مردان وام با بهره مي
دان عمـل و واقعيـت كـامالً آشـكار شـد، لـذا طـالق بـه         خود شدند و اثرات اين وضـع در ميـ  

  گرديد. اي رابطه بين زن و مرد قطع مي اي آسان و سهل گرديد كه با كوچكترين بهانه اندازه
بعـد از مـيالد) كثـرت     56 –قبـل از مـيالد    4(چنانچه فيلسوف معروف رومي بنـام سـينكا   

در «گويـد:   خود شكايت نموده و مي ي طالق را بد و ناشايست شمرده و از سركشي زنان قبيله
قلمرو روم امروز طالق چيـزي نيسـت كـه كسـي از آن پشـيمان شـود و يـا از آن شـرم و حيـا          

و  .»سـنجند  اي فراوان شده كه زنان عمرشان را با تعـداد شوهرانشـان مـي    داشته باشد و به اندازه
  شد. ه نميكرد و اين كار عيب شمرد يك زن بدون شرم و حيا چندين بار شوهر مي
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 60نمـود. گوونيـل (   گويد كه يك زن ده بار ازدواج مـي  م) مي 104 – 43چنانكه مارچل (
تر از همه اين كـه   زني در مدت پنج سال هشت بار ازدواج كرد و عجيب :نويسد م) مي 140 –

آورد كـه بيسـت و سـه بـار      گويد كـه او زنـي را بـه يـاد مـي      م) مي 420 – 340اسقف گروم (
ه و آخرين ازدواجش با مردي بود كه بيست و يك بـار ازدواج كـرده بـود و آن    ازدواج نمود

  آمد. زن، بيست و دومين زن او به شمار مي
كم نظرشان به روابط نامشروع بين زن و مرد جلب شد و كار به جايي رسيد كـه   سپس كم

دانسـتند.   علماي اخالق هم زنا را يك موضوع عادي و ساده شمردند و آن را عيب و گناه نمي
باشـد بـا صـداي بلنـد اظهـار       قبل از ميالد مـي  84) كه از علماي اخالق سال Catoمثالً كاتو (

) مصـلح مشـهور   Cisronكرد كه ارتكاب زنا در هنگام جواني جـايز اسـت و سيسـرون (    مي
د و آزاد و بـدون  نبنـد نباشـ   رومي به اين معتقد بود كه بايد جوانان به قيود سنگين اخالقي پـاي 

و بند زندگي كنند، اين نوع نظريات و اعتقادات به اين دو شخص محدود نمانـد و بعـد از    قيد
) بـه  Stoiesرسد كه از جمله فالسـفه رواقيـون (   ) ميEpictetuseآنان نوبت به اپيكتتيس (

باشـد، او بـه شـاگردانش بـه عنـوان       گير و جدي مـي  آيد و در رابطه با اخالق، سخت شمار مي
توانيد، پيش از ازدواج از معاشرت و مـراوده بـا    اگر مي«گويد:  نما چنين ميمعلم، مرشد و راه

زنان اجتناب كنيد و اگر كسي نتوانست از شهوت خود جلوگيري كند، بعد از ارتكاب فحشـا  
روم سـقوط   ي وقتي كه آداب اخالقي و اجتماعي تا ايـن حـد در جامعـه   ». او را مالمت نكنيد

تا سر جامعه را فرا گرفت و زينت و آرايـش و برهنگـي در    ركرد، فحشا و انحطاط اخالقي س
ها از تصاويري پر شد كه انسان را به ارتكاب فحشا و پستي  فرما گرديد، ديوار خانه آنجا حكم
دار نيز به ايـن كـار جلـب     نمود. اين وضع به رواج فحشا و زنا منجر شد و زنان خانه دعوت مي

تا اين كه روميان مجبـور شـدند در عصـر قيصـر تـايي       شدند، اين جريان همچنان ادامه داشت
دار حق ارتكاب فحشـا و   م) قانوني را تصويب كنند مبني بر اين كه زنان خانه 37 – 4بيريس (

دادن زنان به سـمت   ) گام بزرگ و موثري در سوقFeloraفلورا ( ي نامه زنا را ندارند. نمايش
در يكجا و در پيش چشم مـردم رواج يافـت.    طور استحمام زنان و مردان برهنگي بود و همين

ها پسـنديده   هاي جنسي و نقاشي زنان عريان از جمله سرگرمي نوشتن مقاالت عشقي و داستان
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پسـنديدند   شد و حتي فراتـر، تعليمـات و آدابـي كـه مـردم در آن روز مـي       و مقبول شمرده مي
ن حاالت عشق، دوسـتي،  عبارت بود از مسائل مربوط به برهنگي و روابط جنسي كه در طي آ

شد، اين اعمال ظاهر و آشـكار انجـام    معانقه، بوسه و ديگر روابط بين زن و مرد تعليم داده مي
  شد و هيچ مجاز و كنايه و پرده و حجابي وجود نداشت. مي

شدن در شهوات حيواني و تجـاوز از حـدود مسـائل جنسـي باعـث       نهايي اين غرق ي نتيجه
  ر روم از هم پاشيد و از بين رفت.شد كه دولت مقتدر و پهناو

  اروپاي مسيحي:

بند و بـاري   بعد از آن، دوران مسيحيت در اروپا آغاز گرديد و تصميم گرفت كه با اين بي
اخالقي در جهان غرب به صورت سالم و معقول برخوردار نمايد. بـدون شـك در اوايـل امـر     

بند و بـاري و   حشا را بست و به بيخدمات بزرگ و قابل توجهي در اين مورد انجام داد، راه ف
لجام گسيختگي پايان داد، تمام جوانب زنـدگي را مـورد توجـه قـرار داد، وسـائل مختلـف و       

فحشا بكار گرفت، زنان رقاصه و بدكار را از اين كـار منـع    ي بردن ريشه مؤثري را براي از بين
ادانگيز شـد و تمـام   كرد و موجب توبه و بازگشت آنـان از ارتكـاب چنـين اعمـال فتنـه و فسـ      

كوشش خود را براي ترويج و نشر اخالق نيـك و آداب حسـنه و پسـنديده بـذل نمـود، ولـي       
زن و مرد از يك طرف از مسير اعتـدال خـارج بـود و از     ي تفكر پدران مسيحي راجع به رابطه

سوي ديگر، در صف مقابل فطرت بشري قرار داشت. از جمله نظـرات اصـلي و اساسـي آنـان     
هـا اسـت و وجـود او     ها و زشتي ها و ريشه و اساس پليدي همه گناه ي كه زن سرچشمه اين بود

موجب تحريك مرد به گناه است. بنابراين، زن براي مرد دري از درهاي دوزخ و آتش اسـت  
باشـد   گيرد و اين گناه و شرمندگي براي او كافي است كه زن مي و تمام گناهان از او منشأ مي

ابلـيس   ي جمال خود نيز شرم داشته باشد كه آن هم سالحي است از اسـلحه  و بايد از زيبايي و
تواند برابري كند. بنابراين، بر زن الزم و واجـب اسـت كـه هميشـه      كه هيچ سالحي با آن نمي

زيرا او كسي است كه باعـث شـقاوت و بـدبختي در روي زمـين      ؛بخاطر اين گناه كفاره بدهد
  گرديده است.
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زن است  ي ) كه از بزرگان و صاحبنظران مسيحيت در بارهTertullionچنانچه ترتوليان (
زن راه دخول شيطان در وجود انسان است، زن بود كه مرد را بـه خـوردن از   «گويد:  چنين مي

مرد  ي دهد و چهره شكند و تغيير مي درخت ممنوعه وادار كرد و اوست كه قوانين الهي را مي
  ».دهد جلوه مي را بد

كه از علماي بزرگ دين مسيحي اسـت در  ) Chry Sostemاي سوستيم (و همچنين كر
زن بشري است كه انسان گريزي از آن ندارد، او وسوسـه فطـرت،   «گويد:  زن چنين مي ي باره

كشـنده و مصـيب و آتـش برافروختـه شـده        ي آفت مورد پسند، خطر خانه و خانواده، معشوقه
  ».است

ارة زن اين است كه رابطه بـين زن و مـرد اگرچـه از    دوم آنان در ب ي خالصه اين كه نظريه
  طريق عقد رسمي و مشروع باشد باز هم پليد و ناشايست است و بايد از آن دوري شود.

) در اروپـا  Neo- Platonismاشـراق (  ةفلسـف  ي اين طرز فكر اخالقي كه قبالً به واسطه
خود رسيد و به اين ترتيب شدت  ةمسيحيت به آخرين درج ةعميقي دوانيده بود به وسيل ةريش

عـدم   ةتجرد و عدم ازدواج معيار بزرگي و شرف گرديد و زندگي خـانوادگي و ازدواج نشـان  
شد و تجرد و عدم ازدواج و عـدم سـروكار بـا زن،     اخالق و پستي فطرت و طبيعت شمرده مي

سـت كـه   خوا . هـركس مـي  آمـد  از عالئم تقوي و بلندي فطرت و پاكي طبيعت به حساب مـي 
كرد و يا حداقل با زن خـود   گي آبرومندانه و پاكي داشته باشد بايد هيچ وقت ازدواج نميزند

ها و مجالس عمومي ديني، قوانيني وضـع   كرد، همچنين در كنفرانس روابط جنسي برقرار نمي
كردند كه راهبان كليسا نبايد با زنانشان در محل خلوت بنشينند، اگـر زن و شـوهري بخواهنـد    

ينند بايد در حضور مردم باشد و يا حد اقل دو مرد بيگانه حضور داشـته باشـند و   همديگر را بب
جنسي بين زن و مرد از هيچ كوششي دريـغ نكردنـد، بطـور     ي كردن رابطه در تقبيح و محكوم

شويم كه در بين آنان چنين مرسوم بود كه اگر زن و شـوهر در شـب يكـي از     مثال يادآور مي
شدند الزم بـود كـه بـراي شـركت در جشـن يـا عيـد اجـازه          ها با هم همبستر مي اعياد و جشن

اطر آن حق شركت در مراسـم مقـدس   بگيرند، گويا آنان گناهي را مرتكب شده بودند كه بخ
ها تيـره   شد، تأثير اين رهبانيت به حدي رسيد كه رابطه بين افراد خانواده ديني از آنان سلب مي
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مادر و پسر را نيز تحت تأثير قرار داد و هر رابطه و خويشاوندي كه بـه   ي گرديد و حتي رابطه
يـن دو نظريـه نـه تنهـا از ديـدگاه      شـد. ا  علت ازدواج ايجاد شده بود، گناه و پليـد شـمرده مـي   

اي  اخالق و اجتماع قدر و منزلت زن را پايين آورده بود بلكه در وضع قوانين مـدني تـا انـدازه   
تأثير گذارد كه از يك طرف زندگي زناشويي براي زن و مرد تيره و تـار گرديـد و از طـرف    

يجه اين وضع ايـن شـد   ديگر زن در تمام جوانب زندگي منزلت و قدر خود را از دست داد، نت
 اكه هر قانوني كه در جهان غرب تحت تأثير مسيحيت وضع گرديـد خصوصـيات زيـر را دار   

  بود:
از نظر اقتصاد، زن را كامالً تحت تسلط مرد قرار داده، حقوق او را از نظر ارث محدود  -1

ر گردانيده است، حق مالكيت زن بسيار اندك است تا حدي كه همه در آمدهاي كسب و كـا 
  آيد. او و همه ثروت و دارائي او جزء دارايي شوهر به حساب مي

اي ايجاد شود، در هيچ حالـت طـالق    اگر اختالفي بين زن و شوهر به هر شكل و اندازه -2
عـذاب و تنفـر هـم بـود،      ي بين زن و شوهر جائز نيست و اگر زندگي بين زن و شوهر مجسمه

دادنـد، در   بايـد بـه زنـدگي زناشـويي ادامـه مـي      كردند كه آنـان   دين و قانون، هردو حكم مي
رسـيد طـالق اجـازه داده     هاي استثنائي و هنگامي كه تنفر و دشمني به نهايت مـي  بعضي حالت

شد، البته به شرطي كه در آينده بـراي خـود همسـري انتخـاب نكننـد و زنـدگي زناشـويي         مي
زيـرا ايـن    ؛شتري داشتجديدي تشكيل ندهند. حقيقت اين است كه اين طرز برخورد ضرر بي

كردند و يا ايـن كـه    زن و شوهر در آينده بيش از دو راه نداشتند، يا رهبانيت را بايد اختيار مي
  شدند. تا آخر زندگي به فسق و فجور مشغول مي

كردنـد، بزرگتـرين    همچنين اگر زن و مردي بعد از وفات همسرشان دوباره ازدواج مي -3
رفت و اين كار از جمله گناهان كبيره بود. ايـن ازدواج نـزد    ميننگ و عار براي آنان به شمار 

شـد و از ازدواج   نهادن به شهوات حيواني و ارتكاب فحشا محسوب مـي  علماي مسيحي گردن
كردند، ولي راهبران كليسـا طبـق قـانون كليسـا حـق ازدواج       دوم به عنوان زناي مهذب ياد مي

داد و شـهرهايي كـه    ها به آنان اجازه ازدواج نمـي نداشتند و قانون مدني عام نيز در بعضي شهر
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ر كـ فبودند كه افكار عمـومي تحـت تـأثير    داد شهرهايي  قانون مدني به آنان اجازه ازدواج مي
  ديني قرار نداشت.

  اروپاي نوين:

وقتي كه فالسفه و دانشمندان اروپايي در قرن هجدهم به دفاع از حقـوق فـرد پرداختنـد و    
ادي فردي را به روي افراد گشودند، در جامعه اروپايي تمدن فاسـدي  هاي حريت و آز دروازه

زندگي مسـيحيت و   ي كرد، اين حكومت از اتحاد و تركيب نظام اخالقي، فلسفه حكومت مي
) تشكيل شده بود، اين سه عامل خارجي روح بشـريت را  Feudal Systemنظام فئوداليزم (

هاي پيشرفت و ترقي را بـه رويـش بسـته     مام راهبه قيود سنگين و غير طبيعي محدود ساخته و ت
بـردن ايـن    بودند. نظرياتي را كه علماي نوين اروپا و صاحبان تفكر جديد اين قاره براي از بين

نظام فاسد و ايجاد نظام جديد پيشنهاد كرده بودند، به شكل انقالب كبير فرانسـه عـرض انـدام    
نظريات و ارشادات اين علما و صـاحبان   كرد، بعد از آن چرخ تمدن و فرهنگ مذكور مطابق

كرد، تا آن كه بعد از گذشت زمان و گردش روزگار به شكل موجود فعلـي   تفكر حركت مي
درآمد، تمام كارهايي كه در ابتداي اين تمـدن و نهضـت جديـد بـراي نجـات زن از گـرداب       

اي بـود، در   دهدادند، در زندگي اجتماعي داراي اثرات مثبـت و پسـندي   ذلت و پستي انجام مي
شد و حقوق اقتصادي و مالي سلب شـده زنـان    نتيجه از شدت و سختي قوانين طالق كاسته مي

كـم اصـالح   ، كـم  شد و افكاري كه قائل بـه ذلـت و خـواري زنـان بـود      به آنان برگردانده مي
كنيزان قـرار داده بـود    ي گرديد. قوانين زندگي خانوادگي كه در حقيقت زنان را در مرتبه مي

هاي تعليم و تربيت براي زنان مانند مردان گشوده شد و حـق   غيير يافت و بدين ترتيب دروازهت
اء گرديـد. اسـتعداد و لياقـت زنـان كـه در گذشـته در اثـر قـوانين         طتعليمات عالي به ايشان اع

هاي ظلمت و تاريكي پنهان شده بـود دوبـاره شـكوفا و نمايـان گشـت و       جاهليت در زير پرده
 خـانواده و بهبـود وضـع آن بـه    خانواده و سر و سامان دادن به زندگي و سرپرستي  امور خانه و

آنان سپرده شد، پيشرفت بهداشت عمومي، تربيت نسل جديد، پرسـتاري مريضـان، شـكوفايي    
اين نهضت بـود كـه بـه     ي گي، همه و همه از نتايج اوليهدنظام خانواده و روابط و مسائل خانوا

علت تمدن جديد اروپا در بين زنان پيدا شد، ولي نظريات و افكاري كه اين حركـت از آنجـا   
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گرفت از اول افراطي و دور از اعتدال بود. ايـن روحيـه در قـرن نـوزدهم شـدت       سرچشمه مي
 ي هيافت و هنوز قرن بيستم فرا نرسيده بود كه نظام اجتماعي غرب بـه نهايـت و آخـرين درجـ    

كـه بنيـان اجتمـاعي تمـدن      دور ماند. نظرات اساسي و اصـولي افراط رسيد و از اعتدال كامالً ب
  كنيم: دهند تحت سه عنوان مطالعه مي جديد اروپايي را تشكيل مي

  مساوات بين زن و مرد. -1
  ).Economic Independenceآزادي زنان در امور زندگي ( -2
  مرد.اختالط و آميزش مطلق بين زن و  -3

  گانه اين شد كه: گذاري اجتماع بر طبق اين نظريات سه نتيجه پايه
آنان از معني مسـاوات چنـين فهميدنـد كـه بايـد زن و مـرد در حقـوق بشـري و ارزش          -1

اخالقي مساوي باشند و زن در زندگي اجتماعي همان اعمـالي را انجـام دهـد كـه مـرد انجـام       
بنـد و   يود اخالقي آزاد بودند، زنان نيز از همـان بـي  دهد و همانطور كه در سابق مردان از ق مي

  باري برخوردار گرديدند.
اش كـه بقـا و    فطري و طبيعـي  ي اين برداشت غلط از مساوات بود كه زن را از اداي وظيفه

نسل بشر است نه تنها غافل بلكه منحرف ساخت و تمام ابعاد وجودي او را حركـات و   ي ادامه
اجتماعي به خود مشـغول سـاخت و شخصـيت فطـري او را از بـين      اعمال سياسي، اقتصادي و 

برد. موضوع انتخابـات، وظـايف رسـمي، رقابـت بـا مـردان در امـور تجـارت و صـنايع آزاد،          
شركت در مسابقات ورزشي، تئاتر، مجالس رقص و لهـو و لعـب و ديگـر اسـباب تفـريح كـه       

گـردد، بـر احساسـات،     ها مـي  آنباشند و حيا مانع ذكر  دستاوردهاي اين تمدن ظاهر فريب مي
اصـلي و طبيعـيش بـاز داشـت و او را از      ي عواطف و اداراكات او غلبه كـرد و او را از وظيفـه  

دادن و  انجام برنامه زندگيش كه قبول تكاليف زندگي زناشويي، تربيـت اطفـال، سـر و سـامان    
يف را كـه وظـايف   خدمت به خانواده بود به طور كلي باز داشت و حتي فراتر از آن، اين وظا

ايـن وضـع چنـين شـد كـه       ي اصلي و فطريش بودند در نظرش بد و دگرگون جلوه داد، نتيجه
شد، در تمدن غرب از بين رفت و ايـن نظـام    تمدن شمرده مي ي نظام خانواده كه اساس و پايه

قدرت علمي، نشاط و آرامش روحي انسان بود چنان از بين رفت كه نام و اثـري از   ي كه مايه
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ن باقي نماند، ازدواج كه يگانه راه صحيح و سالم تعاون و همكاري زن و مرد در خدمت بـه  آ
تر گرديده و از طـرف   تر و ضعيف شد، از تار عنكبوت هم سست اجتماع و تمدن محسوب مي

ديگر مسألة تنظيم خانواده و جلوگيري از بارداري هم با كشتن فرزندان و سقط جنـين شـروع   
ات بين زن و مرد، مساوات اخالق فاسد و انحرافي را نيز بين آنـان ايجـاد   شد. تفكر غلط مساو

هـا   كرد و زنان بـه چنـان اعمـال فاسـد و پليـدي دسـت زدنـد كـه مـردان قـبالً از ارتكـاب آن           
  نمودند، ولي زنان و دختران تمدن جديد غرب از انجام آن حيا و شرم نداشتند. خودداري مي

نيازي آنان از مردان گرديـد،   و مسائل اقتصادي باعث بي استقالل زنان در امور زندگي -2
كرد و زن مشـغول تـدبير امـور     قاعده و رسم قديم اين طور بود كه مرد در بيرون خانه كار مي

گرديد، ولي اين نظريه در عصر جديد تغيير كرد و زن و مرد هردو به كار پرداختنـد،   منزل مي
. بنابراين، بعد از انقالب ديگر رابطه و نيازي بـه جـز   ها جاي خانه را گرفتند ها و شركت و هتل

ت بين زن و شوهر باقي نمانده بود تا باعث شود آنـان زنـدگي   وشهو حيواني  ي ارضاي غريزه
خانوادگي و زناشويي داشته باشند و كـامالً ظـاهر و آشـكار اسـت كـه فقـط ارضـاي شـهوت         

زنـدگي نماينـد و زنـدگي زناشـويي     سازد كه در يـك خانـه    حيواني، زن و مرد را مجبور نمي
كنـد و همـه كارهـاي خـودش را      زيرا زني كه خودش كار مـي  ؛مستمر و هميشگي دارا باشند

شود  م نياز ندارد و هيچ وقت حاضر نمياش به سرپرست و قي دهد در زندگي روزمره انجام مي
باشد، او بـه خـود   كه فقط به خاطر ارضاء شهوت از مردي فرمان ببرد و با او در زندگي همراه 

فايـده بـه تحمـل     خـود و بـي   گويد: براي چه با چنين مردي زندگي كند؟ و چرا خود را بي مي
قيدهاي اخالقي و بار سنگين قانون مجبور سازد؟ و چرا مسئوليت خانواده و منـزل بـه دوش او   

  باشد؟
را هموار وقتي مساوات اخالقي تمام مشكالت و موانع را برداشته است و راه فسق و فجور 

لذت و سرور و آزادي را رها كند و راه كهنه و قديمي را  هساخته است، چرا راه آسان و كوتا
ها است بپيمايد؟ در ضمن، تفكر معصيت و گنـاه نيـز    ها، مشقات و قرباني كه مملو از مسئوليت

رفـتن ديـن در اذهـان رنـگ باختـه اسـت و از طـرف اجتمـاع هـيچ خطـري احسـاس             با از بين
زيرا به جاي اين كه فاجر و فاسق را توبيخ كند از او بخاطر اين كارش با آغوش باز  ؛دشو نمي
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كند. آخرين چيزي كه اين نوع زنان از آن خوف دارند، فرزندي است كـه از ايـن    استقبال مي
آيد، ولي وسايل و ابزاري كه در اين اواخر ابداع شده اسـت ايـن خـوف و     طريق به وجود مي

شـود و اگـر    بين برده است. ابتدا از وسائل جلـوگيري از بـارداري اسـتفاده مـي    هراس را نيز از 
موثر واقع نشد سقط جنين انجام خواهد شد و باز اگـر ممكـن نگرديـد در نهايـت، كشـتن آن      
نوزاد در تاريكي شب و يا انداختن او به آن طرف ديوار، آخرين راه خواهد بود و اگر عاطفه 

او را از ايـن كـار بـاز دارد، بـراي آن زن هـيچ       –زشت و پليدي  ي چه عاطفه –و مهر مادري 
زيرا جامعه به علت ارضاي شـهواني خـود    ؛اشكالي ندارد كه مادر يك فرزند غير قانوني باشد

اين احترام را براي آن مادر باكره و فرزند غير قـانونيش قائـل هسـتند كـه آنـان را بـا كلمـات        
ها تأثير كرده كه اگر كسـي آنـان را بـه     نيز چنان در دلآور از رده خارج نسازند و محيط  شرم

  دانند. خاطر اين اعمال سرزنش كند، او را مرتجع، عقب مانده و ضدتمدن مي
ساس و پايه متزلزل ساخت و در هـر مملكـت   ااين وضع بود كه بنيان اجتماعي غرب را از 

زننـد، تعـدادي از    مـي  شوهر، بدون حيا و شرم دست به فحشـا  غربي صدها هزار زن و دختر بي
كننـد و چـون بـين زن و شـوهر بـه جـز        ها بر اساس محبت و عاطفـه زودگـذر ازدواج مـي    آن

جنسي هيچ رابطه و پيوند ديگري وجود ندارد كـه آنـان را وادار بـه پـذيرش زنـدگي       ي رابطه
 ؛باشند ها بسيار سست و ضعيف مي هاي زناشويي نمايد، اين نوع ازدواج خانوادگي و مسئوليت

شـوند كـه يكـديگر را     زيرا زن و شوهري كه به يكـديگر احتيـاج نداشـته باشـند راضـي نمـي      
رعايت كنند و در مقابل يكديگر كوتاه بيايند، تا زماني كه محبت و شيفتگي بين آنـان شـديد   

 ي شـدن شـدت غريـزه    باشـد، ولـي بـا خـاموش     است، اختالف بين آنان بسيار كم و اندك مي
شوند و طالق بـين   ندگي زناشويي، زن و شوهر از يكديگر سرد ميجنسي و ظهور مشكالت ز

رداري، سـقط  اافكند. اين مسائل موجب شد كه مفاسدي چون جلوگيري از بـ  آنان جدايي مي
جنين، كشتن فرزندان، كمي فرزندان شرعي و ازدياد فرزندان زنازاده بوجود آيـد و گسـترش   

ــواع و اقســام دردهــا و  و كثــرت فحشــا، فرهنگــي و شــيوع امــراض مســري و خط  ــاك و ان رن
  مشكالت اجتماعي ديگر از اين رهگذر عرض اندام نمود.
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فراواني اختالط و آميزش بدون قيد و شرط بين زن و مرد سبب شد تا آرايش، نمـايش   -3
) Sexual Attractionجنسـي (  ي بند و باري در زنان زياد شود، زيـرا جاذبـه   ها و بي زينت

رت و كشش غير قابل انكـاري اسـت و اخـتالط دو جـنس و دسـتيابي      بين زن و مرد داراي قد
ها و مشكالت، اين قـدرت و كشـش را شـدت     آسان به جنس مخالف بدون پذيرش مسئوليت

نو و جديدي در هـردو جـنس    ي بسيار بخشيده است. به اين ترتيب اين محيط مختلف، غريزه
اين كه يكي از طرفين خـود را تـا    ج است، توضيحخودآرايي و تبرّ ي كند كه غريزه ايجاد مي

كند تا جـنس مقابـل را بـه سـوي خـود جلـب كنـد و         آرايد و تزيين مي آخرين حد ممكن مي
جذب سازد، چون طبق تفكر اخالقي حاكم بر اجتماع تجمل و آرايش نـه تنهـا عيـب و گنـاه     

بـه  تزيين آيد. بنابراين، آرايش، تجمل و  شود بلكه خوب و پسنديده به حساب مي شمرده نمي
بند و باري رسيد، تا اين كـه حالـت و وضـع موجـود تمـدن       آخرين حد لجام گسيختگي و بي

تجمل و آرايش بـه صـور مختلـف در زنـان رو بـه       ي غرب بوجود آمد و هم اكنون نيز غريزه
هاي چسـبان و جـذاب، وسـايل زينـت و      اي كه زنان به لباس گسترش و توسعه است، تا اندازه

هاي مختلف قناعت نكرده پـاي را فراتـر از    آرايش، زيور آالت، عطر و پودر و استعمال رنگ
دون هـيچ پوشـش و لبـاس بـه     شـان را كـامالً برهنـه و بـ     خواهند كه جسم گذارند و مي آن مي

ديگران نشان دهند و اين وضع زنان در غرب است، مردان در مقابل اين برهنگـي و آرايـش و   
حيـواني   ي كننـد و شـهوت و غريـزه    اي در خود احساس مـي  تازه ي تجمل زنان شوق و عالقه

مومي باشند، آنـان ماننـد شـخص مسـ     آميز جديدتر و قويتر مي آنان با ديدن اين مناظر تحريك
خورند بيشتر  شان رو به افزايش است و هراندازه آب مي باشند كه هرلحظه عطش و تشنگي مي

شوند. بنابراين، آنان هميشه در فكر اسباب و لوازم جديدي هستند كه آتش شهوت و  تشنه مي
يابند، اين  تمايالت حيواني را خاموش سازند ولي هيچ وقت به آرامش و آسودگي دست نمي

هـا،   ، رقاص خانـه جنسيانگيز  هاي فتنه عفت، داستان اي لخت و برهنه، ادبيات بيه همه عكس
هـا   اي بارز از سعي و كوشش آن بند و بار نمونه هاي بي هاي سرشار از احساسات و فيلم نمايش

براي خاموش سـاختن آتـش شـهوت اسـت، ولـي در حقيقـت ايـن ابـزار و محـيط و زنـدگي           
شـهوت   ي غلبـه  –سازد، اين مرض كشنده  ورتر و تيزتر مي هاجتماعي، آتش اين غريزه را شعل
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در بنيان اجتماع غرب رخنه كرده است و با سرعت هرچه بيشتر حيات و زنـدگي اجتمـاعي    –
دهـد كـه ايـن مـرض در هـر       كند. تـاريخ گـواهي مـي    ها را به هالكت و نابودي تهديد مي آن

زيـرا   ؛آن جامعه به هالكـت رسـيده اسـت   اي كه سرايت كرده و در بينشان انتشار يافته،  جامعه
گـردد،   برد و مانع پيشرفت و ترقي انسان مـي  اين مرض تمام قواي عقلي و جسمي را از بين مي

يابـد و تـا    او به آرامش روحي و فكري كه تنها راه دستيابي به اعمال نيـك اسـت دسـت نمـي    
طرف وسائل تحريك و وقتي كه محيط را شهوت و غرايز حيواني احاطه كرده باشد و در هر 

هــاي  انگيــز، فــيلم هــاي هيجــان هــاي برهنــه، موســيقي فريفتگــي فــراهم باشــد و در اثــر عكــس
هـاي دلفريـب، اخـتالط و     هـاي جـذاب و آرايـش    هـاي فريبنـده، منظـره    انگيز، رقص تحريك

آميزش بدون قيـد و شـرط بـين دو جـنس مخـالف موجـود باشـد، خـود آنـان و نسـل آينـده            
ت به فضايي آرام، متعادل و سالم كـه بـراي تربيـت و    ن اين تحريك و هيجاناانند در مياتو نمي

تقويت قواي عقلي و فكري ضروري است، دست يابند. آنان هنـوز بـه كمـال بلـوغ و جـواني      
كنـد و آنـان را ماننـد     شيطاني بر ايشان غلبه مي ي نرسيده اند كه غول شهوت و ديو سياه غريزه

افتنـد و هرگـز    دهد و آنان ناخود آگاه به پـاي غـول مـي    رار ميبرده و غالم تحت تأثير خود ق
  يابند. قدرت رهايي از چنگال او را نمي

  كوتاهي فكر بشري:

واقعيات سه هزار ساله است در قسـمت بزرگـي از ايـن     ي اين بيان مختصر كه در بردارنده
ريت بشـمار  خاكي بوقوع پيوسته است كه در گذشته زادگاه دو تمدن بزرگ تاريخ بش ي كره
ها بار ديگر در آسـمان دنيـاي تمـدن درخشـيد، نظيـر ايـن تحـوالت و         آن ي رفت و ستاره مي

هنـد   ي حوادث تاريخي در مصر، بابل و فارس نيز بوقوع پيوسته است و وطن ما يعني نيم قاره
شـود   زيرا از يك طرف ديـده مـي   ؛نصيب نمانده است نيز در رابطه با زن از افراط و تفريط بي

كنـد   باشد و شوهر نقش مالك و معبود را بازي مي كه زن نزد شوهر مانند يك كنيز و برده مي
شـود)   با او رفتار مي م ازدواج مانند كنيز و بردهپدر و هنگا ي (در هنگام دختر بودن مانند برده

وق مالكيـت و ارث  سـوزد و از حقـ   ميـرد در آتـش مـرگ وي مـي     و هنگامي كه شوهرش مي
گردد و طبق قوانين ازدواج، با وجود اين كـه خـود رضـايت نـدارد، مجبـور اسـت        محروم مي



    

  29  يابي مسأله ريشه
  

توانـد از   عنان زندگي خود را به يكي از مردان تسليم كند و بعـد از آن تـا پايـان زنـدگي نمـي     
دست آن مرد خالص شود، زن خود را سر تا پا گناه و سرچشـمه پسـتي و انحطـاط روحـي و     

شود و اگر از سـوي مـردان    داند و به عنوان يك موجود مستقل و آزاد شناخته نمي قي مياخال
ارضـاي   ي شود، اين توجه و دلسوزيشان فقط بـراي ايـن اسـت كـه او را وسـيله      به او توجه مي

كنـد كـه او    پرست طوري او را رهبري مـي  شمارند، مرد هوسران و شهوت شهوات حيواني مي
توانـد راه   كند كه تا آخر زندگي نمي رود و چنان راه را گم مي راهه مي از ميدان زندگي به بي

  شود. گردد، ملت هم همراه او گمراه مي نجاتي بيابد و چون زن گمراه مي
هاي ديني هندوها از قبيل تقديس آلت تناسلي زن و مرد (لنگ و بـوني)   به طور مثال روش

، احترام به خدمتكاران زناكـار معابـد   هاي عريان در حال اجراي عمل جنسي و عبادت مجسمه
)Religious Prostites  ــل ــولي و غس ــن ه ــرد در جش ــتالط زن و م ــردم در  )، اخ دادن م

هاي مقدس كه كم مانـده اسـت برهنـه صـورت بگيـرد، ايـن اعمـال چيسـت؟ داليـل آن           آب
هـاي غلـط در حقيقـت آثـار سـوء       دهند؟ تمام اين سنت كدامند؟ و چه چيز را به مردم ياد مي

با انتشار يافته اسـت، همـانطور كـه پـيش از آن در     بام ماركي است كه در هند مانند وحركت 
بابل، فارس، روم و يونان شيوع يافته بود و اين طرز فكر هند را چندين قرن در عقب مانـدگي  

  و انحطاط نگهداشت.
ه يابيـد كـ   اگر شما در اين توضيحات تاريخي مختصر دقت و تفكر نماييد بوضـوح در مـي  

  زن از يافتن راه وسط و مسير صحيح و پيمودن آن عاجز و ناتوان مانده است. ي انسان در باره
مسير صحيح در مورد زن تنها اين نيست كه زمينـه بـرايش آمـاده گـردد تـا همـه لياقـت و        
استعدادش را در راه ترقي و پيشرفت تمدن بكار اندازد و به او اجازه داده نشود كه بـا فسـاد و   

اخالقي موجب نابودي جهان انسانيت گردد، بلكه در كنـار آن الزم اسـت كـه بـراي      انحطاط
زنــدگي و  ي صــحيحي ريختـه شـود تـا زن در صـحنه     ي تعـاون و همكـاري زن و مـرد برنامـه    

كارهاي سودمند و مفيد براي پيشبرد تمدن حضور داشته باشد، ولي بشر ايـن مسـير صـحيح را    
ن آن ناكام مانده است، گاهي چنـان طريـق تفـريط در پـيش     ها پيش گم كرده و از يافت از قرن

اي از  گرفته كه اين نصف جامعه را نديده انگاشته است و گاهي چنـان افـراط كـرده كـه پـاره     
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كشـاند و آن را در گـرداب    بند و باري و فجور مي شرمي به بي انسانيت را با تمام وقاحت و بي
وز كامالً از بين نرفته است و اگر كسي طالـب  اندازد. مسير صحيح، امر گمراهي و ضاللت مي

تواند آن را بيابد، ولي مردم به دليل اين كه از هزاران سال اين افـراط و تفـريط را    آن باشد مي
ديده و شنيده اند و دچار سرگرداني و حيرت گرديده اند اگر حقيقت را با چشم سر نيز ببيننـد  

تـر ايـن    بيعتشان آن را خواهان اسـت. عجيـب  آن را نخواهند شناخت، در حالي كه فطرت و ط
هاي زشـت را مـورد سـوال قـرار دهنـد       روشكه ممكن است بعضي افراد به جاي اين كه اين 

برعكس، فطرتشان را بد و ناهنجار شمرده و تمسخر و استهزاء نمايند و مورد سوال قرار دهنـد  
ستهزاء و تمسـخر قـرار   و كسي را كه به بازگشت به فطرت و طبيعت بشري دعوت كند مورد ا

 ذغال سـنگ رض كنيد كودكي در معدن آوريم، ف شدن مطلب مثالي مي روشندهند، براي  مي
متولد شده است و در آنجا به سن جواني رسيده باشد، فضاي تنگ و تاريك معدن در نظـر او  

رسـد، حـال اگـر ايـن شـخص را از محـيط تنـگ         روشن و هواي آنجا سالم و آزاد به نظر مـي 
به فضـاي وسـيع روي زمـين بياوريـد، در برخـورد اول بـا تـرس و وحشـت بـه اطـراف           معدن 

نگرد، ولي انسان هرچند داراي محيط و تربيت فاسد باشـد بـاز هـم انسـان اسـت و تـا كـي         مي
توانـد   ا كـي مـي  هاي درخشان فرق نگذارد؟ و تـ  تواند بين سقف سياه و آسمان پر از ستاره مي

  طبيعي آزاد روي زمين تفاوت نگذارد؟دن و هواي بين هواي محبوس مع
  



 

  موقعيت مسلمانان در عصر حاضر

زده بـين افـراط و تفـريط را داشـته      اگر در دنيا كسي صالحيت گرفتن دست انسان حيـرت 
 ؛هدايت كند، قطعاً همين مسلمان خواهد بـود باشد و بتواند او را به صراط مستقيم و راه راست 

را اهللا متعـال در دسـت او   زيرا مسلمان تنهـا كسـي اسـت كـه كليـدهاي حـل تمـام مشـكالت         
، ولي با كمال تأسف و از بخت بـد انسـانيت، آن كسـي كـه چـراغ را در دسـت       گذاشته است

هدف  اده است و بيبرد و در آن تاريكي بر زمين افت دارد، خود در تاريكي و ظلمت به سر مي
زند و به جاي اين كه ديگر بنـدگان خـدا را راهنمـايي و هـدايت كنـد خـودش        دست و پا مي

رو هر گمراهي و تباهي است، احكام و قوانين مربوط به حجاب در حقيقـت مشـتمل بـر     دنباله
و در صورتي كه اين احكام در جـاي صـحيح و    بوده،مهمترين اجزاي قانوني اجتماع اسالمي 

مناسب خود قرار گيرد، سپس هر فرد با بصيرت سالم و فطـريش در آن تـدبر و تفكـر كنـد و     
آثار آن را با چشم حـق بنگـرد، بـدون درنـگ و بـدون كـوچكترين شـك و ترديـد اعتـراف          

عي را تضـمين  كند كه اين احكام تنها راه ممكن است كه اعتدال و سالمت زندگي اجتمـا  مي
احكام اسالمي در زندگي عملي به صـورت صـحيح و درسـت پيـاده      ي كند، اگر مجموعه مي

رسـد و   صـلح و آرامـش مـي    ي هگردد، اين دنياي پر از جنگ و آشوب خيلي زود به سرچشم
كند و به جـاي ايـن كـه از ايـن احكـام و دسـتورات متنفـر         داروي امراض اجتماعي را پيدا مي

نمايد، ولي چه كسـي   ل قرار گيرد، امراض و دردهاي خود را با آن مداوا ميباشد و مورد سوا
مسئول اين كار مهم و با ارزش است؟ زيرا كسي كه صـالحيت اجـراي ايـن مسـئوليت را دارا     

باشد، لذا الزم است كه پيش از بحث در  ها قبل به اين امراض دچار مي باشد، خود از مدت مي
  سي كنيم.اين موضوع كيفيت مرض را برر

  سوابق تاريخي:

جدهم و اوائل قرن نوزدهم، هجوم استعمار غربي بـه كشـورهاي اسـالمي    يدر اواخر قرن ه
شروع شد و هنوز مسلمانان از خـواب غفلـت بيـدار نشـده بودنـد كـه اسـتعمار از مملكتـي بـه          
مملكت ديگر نفوذ كرد و شرق و غرب ممالك اسالمي را فرا گرفت و هنوز قرن نـوزدهم از  
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اروپـاي غربـي گرديدنـد. ايـن      ي يمه نگذشته بود كه اكثريت كشورهاي اسالمي غالم و بردهن
ها تن در دادند و قبـل از آن هيچگـاه تحـت تسـلط      اولين باري بود كه مسلمانان به بردگي آن

كسي واقع نشده بودنـد، وقتـي كـه ايـن حركـت بـه        ي هبيگانه قرار نگرفته بودند و غالم و برد
، آثار و عالئم بيداري در مسلمانان ظـاهر گرديـد و چـون چشـم بـاز كردنـد       كمال خود رسيد

خود را كامالً گرفتار و دربند يافتند و از هر طرف محاصره شده بودند، آن قـدرت و عظمتـي   
كه سابقاً داشتند از بين رفته بود و آن افتخارات اسالمي، عزت، سيادت و شهامت را از دسـت  

مستي را داشتند كه تازه شروع به تفكر نموده اسـت و در همـان   داده بودند، آنان حال شخص 
شد، مسـلمانان در ايـن حـال     حال ضربات شديدي از طرف دشمن بر سر و روي آنان وارد مي

ها بر آنان شـده بـود، امـا بـه علـت ايـن        كردند كه باعث غلبه و برتري غربي از عللي بحث مي
توانستند درست فكـر كننـد    ه بود و بنابراين، نميآنان از بين رفت ي مستي قدرت تعقل و انديشه

شـان مختـل شـده بـود، از يـك طـرف در خـود احسـاس ضـعف و حقــارت           و تفكـر و تعقـل  
طلبـي، سسـتي و    خواستند اين وضع دگرگـون شـود و از طـرف ديگـر راحـت      كردند و مي مي

ل، آسانترين و كرده بود، براي ايجاد دگرگوني و تغيير اين اوضاع و احوا آنان را وادارضعف 
نزديكترين راه را بپيمايند. از جانب ديگر به سبب اين كه عقل و فكرشان مـدت درازي بيكـار   

توانست درست فكر و بررسي كند و قدرت شعور و ذكاوت آنان از بـين رفتـه    مانده بود، نمي
خـورده اسـت، آنـان را وحشـت و      هاي شكسـت  بود، بعالوه همانطور كه از خصوصيات ملت

را گرفته بود، با توجه به دالئل فوق، طرفداران اصـالح احـوال مسـلمين دچـار سـردر      هراس ف
در كردند كه اروپا تـا ايـن انـدازه     هاي فكري و عملي گرديدند و اكثريت آنان فكر نمي گمي

  پيشرفته و خودشان به اين اندازه عقب افتاده باشند.امور مادي 
جهـاد نيـاز    ي بلنـد عـزم راسـخ و روحيـه    دانستند، بـه همـت    ولي كساني كه حقيقت را مي

را متحمـل شـوند، ولـي تـرس و      هـا  ود تمام اين مشكالت و مسـئوليت داشتند تا براي نجات خ
هراس، هردو گروه فوق را به يك اندازه فرا گرفته بود و چون آنان با اين عقل مريض و فكـر  

لـت و رسـيدن بـه    شكست خورده در صدد اصالحات و پيشرفت بودند، براي نجات از اين حا
شـان تمـام مظـاهر تمـدن غربـي را تقليـد        مقصود راهي جز اين نديدند كه در زندگي روزمـره 
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ديدند، ولي  هاي سبز و سرخ را مي صافي بودند كه در خيال و رؤيا باغ ي كنند. آنان مانند آينه
  در حقيقت رؤيا و گماني بيش نبود.

  بردگي فكري:

پوشـيدن، آداب اجتمـاعي و همـه     اسالمي تقليد از لباسدر اين دوران بحراني بود كه ملل 
راه  ي اي گسـترس يافـت كـه نحـوه     اعمال ملل غربي را شروع كردند، حتي اين تقليد تا اندازه

تصـميم گرفتنـد بـه سـبك و     اي مسلمان  جامعهزدن را نيز تحت تأثير قرار داد و  رفتن و حرف
ي بـدون توجـه بـه عواقـب آن،     شكل غربي باشند سـپس بـه علـت گسـترس تجـدد و نـوگراي      

گرايي را نيز پذيرفتند و معتقد شدند كه از واجبات روشنفكربودن اين اسـت   ماديگرايي و پوچ
رسد اعتراف داشته باشـد چـه    كه شخص بايد به پختگي و كمال تمام چيزهاي كه از غرب مي

تـاري و ديگـر   ارزش باشدو يا پخته و كامل، بدين ترتيب قمـار، شـراب، ال   آن فكر، خام و بي
هاي تمدن غربي را با روي خـوش اسـتقبال كردنـد و سـپس دربسـت تمـام اعمـال و         فرآورده

هاي ديگر را پذيرفتند. حتي در  عقايد غربي در اخالق، آداب، اجتماع، سياست، قانون و زمينه
ن ايمان و عبادت نيز پيرو و تابع آنان گرديدند و تمام اين چيزها را بدون درك و شعور و بدو

م و دانا نازل شـده  يكوچكترين انتقاد و اعتراف پذيرفتند، گويا اين تعاليم از سوي خداوند حك
گفتند كه مـا ايمـان    توان در مقابل آن هيچ مقاومتي كرد و بدون اراده و شعور مي است و نمي

قـايع  اسالم همـه و  ي به جايي رسيدند كه به پيروي از دشمنان ديرينه انايم: آمنّا. مسلمان آورده
نگريسـتند و   تاريخ اسالم، احكام شريعت و تعاليم كتاب و سنت را به نظـر تحقيـر و ننـگ مـي    

كردند كه اين ننگ را از وجودشان دور سازند، غربيان زبان به اعتـراض از جهـاد    كوشش مي
گفتند: بله، ما به جهـاد كـاري نـداريم، مـا از ايـن       گشودند و مسلمانان به پيروي از آنان مي مي
داري پرداختنـد،   بـريم، غربيـان بـه نقـد بردگـي و بـرده       گري به خـدا پنـاه مـي    ت و وحشيغار

مسلمانان در جواب اظهار داشتند كه بردگي از اصل و اساس نزد ما حرام و ناروا است، تعـدد  
گفتنـد كـه بايـد زن و مـرد در تمـام جوانـب        زوجات مورد اعتراض قرار گرفت و غربيان مـي 

آنان موافقـت كـرده گفتنـد: قـانون اصـلي       ي هباشند و مسلمانان با نظريزندگي برابر و مساوي 
ها احكام ازدواج و طالق را مـورد حملـه قـرار دادنـد و در مقابـل،       دين ما نيز همين است، آن
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ايـن احكـام پرداختنـد، چـون اسـالم را بـه مخالفـت بـا          تغييـر گروهي از مسلمانان به تعديل و 
اي از مسلمانان در پاسـخ گفتنـد: اينطـور نيسـت بلكـه اسـالم        ههنرهاي زيبا متهم ساختند، طائف

سازي توجه داشته و ايـن   طلوع تا امروز به رقص، موسيقي، عكاسي و مجسمه ي هخود از لحظ
  امور را مورد تشويق و حمايت قرار داده است.

  حجاب:زير سوال بردن  ي هپيدايش مسئل

تـاريخ اسـالم اسـت، در ايـن دوره بـود كـه       آورتـرين ادوار   ترين و شرم اين دوره از زشت
حجاب شكل گرفت، اگر بحث در ايـن مسـئله منحصـر بـه تعيـين حـدود       اعتراض بر  ي همسئل

رفـت و حـل آن مشـكل     اي آسان به شمار مـي  حجاب و ديدگاه اسالم در اين رابطه بود مسئله
شد كـه آيـا   با زيرا اختالف اصلي در اين باب منحصر در پوشش صورت و دست زن مي ؛نبود

عدم پوشش صورت و دست جايز است يا خير؟ اين اختالف آنچنان خطرنـاك نيسـت، ولـي    
هـا   زيرا كه غربـي  ؛كردند حجاب بحث مي ي هموضوع بحث غير از اين بود. مسلمانان در مسئل

نگريستند و در نشريات خود با بـدترين وضـع آن را زشـت و     حقارت مي ي هبه حجاب به ديد
دانستند، مسلمانان در برابر  ها مي دادند و محجوب بودن زن را از بزرگترين عيب ميجلوه  پليد

پوشي  توانستند خاموش بنشينند و از اين مطلب چشم گيري غربيان نمي جويي و خرده اين عيب
جهاد، بردگي، ازدواج و تعدد زوجات به قـرآن   ي هكنند. بنابراين، در اين مسأله نيز مانند مسأل

آوردند و به جستجو و كنكاش پرداختند. بعد به بررسي كتب فقهـي و احكـام و    و سنت روي
ها داليلي بيابند كه اين ننـگ   نظريات اجتهادي امامان و علما مشغول شدند تا شايد در ميان آن

خره به اقوالي برخوردند كه بعضي از علما عدم پوشش ها پاك كند، باآل را از روي آن !!و عار
ا جائز شمرده اند و بيرون رفتن زن براي انجام مسائل ضـروري را اجـازه   صورت و دست زن ر

دادن بـه   و همچنين فهميدند كه شركت زن در جنگ بـراي مـداواي مريضـان و آب    ،دهند مي
توانـد   ها اقوال ديگري نيز يافتند، مبني بـر ايـن كـه زن مـي     مجاهدان جايز است، در اين كتاب

م در مسجد بنشيند. اين معلومات بـراي آنـان   راي تعليم و تعّلبراي اداي نماز به مسجد برود و ب
حجـاب ريشـه در    ي هكافي بود تا ادعا كنند كه اسالم به زن آزادي مطلـق داده اسـت و مسـأل   

خبر از دين فقهاي متأخر و خشك و محافظه كار دارد و قرآن و سـنت   تقليد مردم جاهل و بي
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نت مسائل زندگي را به عنوان اخالقي به مردم يـاد  اينچنين حكم نكرده اند و اصوالً قرآن و س
  ها قانون و حكمي وجود ندارد كه آزادي زن را محدود نموده باشد. دهند و در آن مي

  هاي حقيقي: انگيزه

هاي انسان اين است كه اگر راه و روش خاصي را در زندگي انتخاب  يكي از نقطه ضعف 
اسـاس عقـل و    ت عاطفه و احساسات اسـت نـه بـر   كند، اين انتخاب در ابتدا تمايل و خواس مي

منطق و انسان بعد از اين مرحلـه بـراي اثبـات صـحت و درسـتي آن انتخـاب از عقـل و منطـق         
حجـاب   ي هزيرا مسئل ؛كند حجاب نيز صدق مي ي هگيرد، عين اين واقعيت در مسئل كمك مي

علـت همرنگـي بـا     اساس هيچ ضرورت عقلي و شرعي مطرح نگرديد بلكه به نزد مسلمانان بر
فرهنگ ملل غالب و خودباختگي در مقابل آنان بوجود آمد، زيـرا مسـلمانان از اصـطكاك و    
برخورد فكري تمدن اسـالمي بـا فرهنـگ غـرب احسـاس شـرم و تـرس داشـتند، زيـرا وقتـي           
مصلحان مسلمان، زينت، آرايش، آزادي مطلق و نشاط زائد الوصف زنـان غربـي را ديدنـد و    

ريفته آن شد، آرزو كردند كـه ايـن خصوصـيات را در زنـان خودشـان نيـز       عقل و چشمشان ف
مشاهده كنند تا تمدنشان همگام با تمدن اروپايي گردد و بدين ترتيب نظريات جديد و افكـار  

گفـت: زن بايـد آزاد باشـد و     نوين آنان را تحت تأثير قرار داد. اين نظريات و افكار جديد مي
ها مساوي باشد، ايـن افكـار و نظريـات بـا زبـان و منطـق        م زمينهتحصيل كند و با مردان در تما

اي  بسيار قوي و جذاب و فريبنده از آسمان و زمين بر ايشان شروع به باريـدن كـرد، تـا انـدازه    
كه كتب و نشريات غربي قدرت انتقاد و اعتراض را در وجود مسلمانان خنثي كردند، بعد اين 

روشنفكران مترقي به حساب آيـد و ننـگ و    ي هدر زمرخواهد  طور القا كردند كه هركس مي
عار ارتجاع را از خود پاك كند بايد به اين نظريات و افكار نـو، ماننـد ايمـان بـه غيـب ايمـان       
بياورد و در مجالس و محافل از آن دفاع نمايد و بهر ترتيب كه ممكن است خـود را طرفـدار   

د و بـا تمـام همـت، قـدرت و شـجاعت بـه       آن نشان دهد، بعد زندگي خود را با آن تطبيق ده
نشـيني زن مـتهم    ها مسلمانان را در رابطه با حجـاب و پـرده   وقت غربي انجام آن اقدام كند، هر

هـا هـم سـاكت     كردند، ايشان نزديك بود از شـرم و حيـا در زمـين فـرو رونـد پـس غربـي        مي
اي انجام دادند، تا آنجـا كـه زن    آميز و پردامنه حجاب زن تبليغات اغراق ي ننشستند و در زمينه
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ناميدند، تا كـي بايـد مـردم در مقابـل ايـن اتهامـات صـبر و         كفن شده متحرك مي ي هرا جناز
بردن اين ننگ و عار آماده شدند، تا تمامي وسـائل و   كردند؟ سرانجام براي از بين مقاومت مي

 دارها بـود كـه مسـلمانان را وا    خود دور سازند، اين احساسات و انگيزه را از !!ابزار ننگ و عار
هـا   كرد به نام آزادي زن حركتي را در اواخر قرن نوزدهم براه اندازند، اين احساسات و انگيزه

دانستند كه چـه چيـز آنـان را بـه سـوي ايـن        بر بعضي از آنان پوشيده و مخفي بود و خود نمي
خـورده بودنـد، ولـي در مقابـل گـروه       مـردم ناخودآگـاه فريـب    كشاند، اين گروه حركت مي

ديگري از آنان اين حقيقت را آگاهانه درك كرده بودند، ولي از اظهار حقيقت شرم داشته و 
دادنـد. بـه هـر     يب ميرخورده نبودند ولي ديگران را ف كردند، اين گروه فريب آن را پنهان مي

كردنـد و آن ايـن    و هدف واحدي را تعقيـب مـي   اين دو گروه يكسان بود يعمل ي هحال نتيج
خواستند اين حركـت را يـك حركـت عقلـي و منطقـي و نـه يـك حركـت عـاطفي و           كه مي

احساساتي نشان دهند و براي تأييد آن تمام دالئل و توضيحاتي را كه مستقيماً از غرب گرفتـه  
نشـان دادنـد، داليـل و    هاي حقيقـي ايـن حركـت را     دادند و بدين وسيله انگيزه بودند ارائه مي

هـاي علمـي و عملـي كـار كننـد و داراي       توضيحات آنان اين بود كه زنان بايد در تمام زمينـه 
حقوق فطري و استقالل اقتصادي باشند، از ظلم و ستم مردان نجات يابند و ترقـي و تمـدن بـه    

عوام الناس  زيرا آنان نصف جامعه اند و دالئل ديگر، تا آن كه ؛ترقي و تمدن زن وابسته است
اين داليل را پذيرفته و به هدف و مقصود اصلي توجه نكنند، در حـالي كـه هـدف اصـلي در     

و هـاي   هـا و روش  روي زن اروپايي شود و پيرو راه زير پرده اين بود كه بايد زن مسلمان دنباله
  اجتماعي موجود در جهان غرب باشد.هاي  فحاشي

  بزرگترين فريب:

خواستند مردم را توسط آن فريب دهنـد ايـن بـود     ن چيزي كه ميولي بزرگترين و پليدتري
خواستند با فريب و مكر خود را موافق احكام و تعاليم اسالم جلوه دهند و وانمود كننـد   كه مي

كه احكام مذكور از قرآن و سنت استنباط شده اسـت، در حـالي كـه بـين اهـداف عمـومي و       
زيـرا هـدف    ؛اساسي و تفاوت كلي وجود داردمبادي نظام اجتماعي اسالم و تمدن غرب فرق 

 –بطوري كه در آينده هم بيان خواهد شـد   –خواهد آن را محقق سازد  اي كه اسالم مي عمده



    

  37  موقعيت مسلمانان در عصر حاضر 
  

) انسـان و ضـبط و كنتـرل آن طبـق مقـررات و      Sex Energyجلـوگيري از غريـزه جنسـي (   
كـات جنسـي   بنـد و بـاري و تحري   ضوابط اخالقي است كه به جاي ايـن كـه ايـن نيـرو در بـي     

استفاده گردد بايد در ساختن تمدن صالح و سالم و پاك و معقول به مصرف برسد، در حـالي  
كه هدف تمدن غرب بر خالف آن است و آن عبارت است از شركت يكسـان زن و مـرد در   

خـواه از غرائـز    دل ي ههـا و مشـكالت آن و اسـتفاد    تدبير امور اجتمـاعي و پـذيرش مسـئوليت   
ها و مشكالت و آالم زنـدگي بـه لـذت، سـرور و      و هرنوع و تبديل سختيجنسي از هر طريق 

  تفريح.
اختالفي كه در اصول و مباني كلـي اسـالم و تمـدن غـرب موجـود اسـت، خـود بـه خـود          

آورد، اسـالم بـا    هاي هدايت و تنظيم جامعه بوجود مـي  اي و اساسي را در روش اختالف ريشه
 ي كند و در نتيجـه بـين محـدوده    اري ميگذ پايه توجه به اهداف خاص خود نظام اجتماعي را

شـود، اخـتالط زن و مـرد را بـدون رعايـت ادب و       حركت زن و مرد تفاوت بسياري قائل مـي 
شمارد و هرچه كه در اين قاعده و قانون خللي وارد كند از ريشه قطع  اخالق خاص ممنوع مي

زنـدگي بطـور    ي هكند، برعكس تمدن غـرب هـدفش ايـن اسـت كـه زن و مـرد در صـحن        مي
يكسان شركت داشته باشند و هيچ پرده و حجابي بين آنان وجود نداشته باشد تا مـانع اخـتالط   

هاي ديگري بـدون   و آميزش آزادانه گردد و اين فرصت به آنان داده شود كه يكي، از زيبايي
ريـب كسـاني   توانيد به مكر و ف قيد و بند و ممنوعيت لذت ببرد و بهره بگيرد. بنابراين، شما مي

روي از تمدن غرب از قوانين و احكـام اسـالمي    خواهند براي مشروعيت پيروي و دنباله كه مي
استفاده كنند پي ببريد، و چه مكر و فريب بزرگي است كه هم خود و هـم ديگـران را فريـب    

زيرا حد اكثر آزادي كه اسالم به زن داده است، اين است كه اگر ضرورت ايجـاب   ؛دهند مي
تواند صورت و دستش را آشكار نمايد و از خانه بـراي انجـام كارهـاي ضـروري      كند، زن مي

خود بيرون آيـد، ولـي غربيـان ايـن آخـرين حـد مجـاز بـراي زن را شـروع و ابتـداي كـار او            
ايستند و از آنجا بسوي آزادي مطلـق و   ين و احكام اسالمي ميدانند، آنان در آخر مرز قوان مي
كنند تا آن كه زنان از حيا و شرم و بزرگي و وقار تهي گردنـد. در   در و دروازه پيشروي مي بي

شـود و از آن تجـاوز كـرده بـه      اين وضع به ظاهركردن صورت و دست منحصر نمـي  ي هنتيج
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هـاي لخـت و برآمـده و     شـانه برهنـه، سـينه    هـاي تـا بـه    شده، دست ظاهركردن موهاي آرايش
انجامد، تا در نهايت باعـث ارضـاي شـهوت     آرايش اندام با لباس و انواع زيور آالت ديگر مي

شـود،   مردان گردد، اين وضع زنان، دختران و خواهران به محارم آنان منحصر و محـدود نمـي  
 هـا  / پوهنتـون هـا  رونـد، در دانشـگاه   بلكه با اين شكل و قيافه از خانه بيرون آمده و به بازار مـي 

كننـد، بـا مـردان بيگانـه      خورند، به سينماها آمد و رفت مي ها غذا مي خوانند، در هتل درس مي
كننـد، در حـالي كـه از     گويند و نظـر آنـان را بـه خـود جلـب مـي       كنند و سخن مي شوخي مي

ادران خـود هـم نشـان    ديدگاه اسالم زنان اجازه ندارند كه چنين شكل و قيافـه را حتـي بـه بـر    
دهد كه از خانه بيرون رود، بـه ايـن شـرط كـه      دهند، اسالم در وقت ضرورت به زن اجازه مي

تمام حدود و شرايط پوشش و حيا را رعايت كند، ولي متأسفانه اين اجـازه امـروز بطـور غيـر     
ا، هـ  شود كه زن بايد در بازار گشـت و گـزار كنـد و بـه گردشـگاه      منطقي اين چنين توجيه مي

هاي قشنگ، جذاب و چسبان بپوشد تا با حركات دلفريـب   ها برود و لباس سينماها و نمايشگاه
اي كـه اسـالم    گر مردم را به خود جلب نمايد و از اجازه هاي جذاب و فتنه كننده، نگاه و گمراه

گيـري   براي زن در امور خارج از منزل با قيدها و شرائط بسيار قائـل شـده اسـت، چنـين نتيجـه     
كنند كه زنان مسلمان بايد مانند زنان فرنگي تمام كارهاي منزل و خانواده را كنار بگذارنـد   مي

سياست، اقتصاد و آباداني جامعه ظاهر شوند و با مـردان   ي هو بدون هيچ قيد و شرطي در صحن
 ها به رقابت برخيزند، بعضي از ممالك اسالمي از اين حد و مرز نيـز پـا را فراتـر    در تمام زمينه

گذاشته اند، اين ممالك در سياست آزاد ولي با تفكرات بردگي، از حدود تجاوز كرده انـد و  
پوشند و در همه چيز قدم به قدم از زنان  پوشند كه زنان غربي مي ها همان لباسي را مي زنان آن

هـاي   ها عكـس  تر از همه اين كه مجالت و روزنامه نمايند، بدتر و تلخ غربي پيروي و تقليد مي
پوشاند و سه چهارم ديگـر آن لخـت و برهنـه     ها را با لباسي كه فقط يك چهارم بدن را مي آن

شـد تـا از    دهند و اي كاش كه الاقل اين يك چهارم هم درست پوشـيده مـي   است نمايش مي
ايـن كارهـا را از    ي هدانيم كه اجـاز  شد، ما نمي ها آشكار نمي هاي آن تورگوشه و كنار آن ع

خواهيـد   اي برادران متجدد و مد پسند! اگر شما نمـي  ؟.يث استنباط كرده اندكدام قرآن و حد
آوريـد مـا تـابع و پيـرو اسـالم هسـتيم در        مي پيرو اسالم باشيد، پس چرا با صداي بلند فرياد بر
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كنيد، چرا مرتكـب ايـن نفـاق و خيانـت      حالي كه از پيروي تمام احكام اسالمي شانه خالي مي
كنيـد كـه اسـالم همـه مبـادي و       آشكار از نظام و تمـدني پيـروي مـي   شويد و بطور  بزرگ مي

ا بـه نـام قـرآن و    راصول و دستورات زندگي آن را حرام و ممنوع كرده است، آنان گـام اول  
هـاي آينـده نيـز همـه      دارند تا اين كه مردم، فريب خورده و معتقد شـوند كـه گـام    سنت برمي

  موافق قرآن و سنت است.

  ب:هدف ما در اين كتا

اين است موقعيت مسلمانان در عصر حاضر و پيش روي مـا دو راه وجـود دارد كـه مـا در     
  دو را شرح خواهيم داد. اين كتاب هر

اول: هدف ما اين است كه نظام اجتماعي اسالم را شـرح دهـيم و بـراي همـه بشـريت چـه       
  مسلمان و چه غير مسلمان علل تشريع حجاب در اسالم را بيان كنيم.

نت را در دسترس مسـلمانان ايـن عصـر قـرار     ر ما اين است كه احكام قرآن و سودوم: منظ
دهيم و در ضمن براي مقايسه، نظريـات تمـدن غـرب و ثمـرات و نتـايج ايـن تفكـرات را نيـز         

خواهـد   كنيم تا اين كه هركس بعد از فهم و شـناخت دو نظـام هركـدام را كـه مـي      بررسي مي
ر از نفـاق و دورنگـي اسـت كنـار بگـذارد، اگـر       انتخاب كنـد و موضـوع فعلـي را كـه سرشـا     

آمـدها و   پـذيرش پـي   ي هخواهد مسلمان باشد بايد از احكام اسالم پيروي نمايد و اگر آماد مي
  اش را با اسالم قطع كند. نظام اجتماعي غرب هست، رابطه ي نتايج وخيم و نابودكننده
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كنند، تنها از موضع سـلبي و رد موضـوع    گيري مي اشخاصي كه بر حجاب و پوشش خرده
كننـد، بلكـه بـراي انكــار موضـوع از عقـل و تفكـر ســود        بـدون دليـل و برهـان برخـورد نمــي    

نه و يا خارج شدنشان از منـزل  آنان اين نيست كه چون نشستن زنان در خا ي هجويند، انگيز مي
كننـد، آنـان هـدف ديگـري      با حجاب و پوشش اسالمي سخت است با حجاب مخالفـت مـي  

خواهنــد زنـدگي ديگـري بـراي زن ترتيــب دهنـد، بـه همـين علــت        دارنـد و آن ايـن كـه مـي    
دهد را انجام ندهد، بلكـه از وضـعيت كنـوني     خواهند كه زن كارهايي كه اكنون انجام مي مي

كنند كه حجاب  ود و مشغول (كار ديگري) شود و بدين علت با حجاب مخالفت ميخارج ش
شـود كـه زنـان     آل از نظر آنـان اسـت و موجـب مـي     نشيني سدي بين زن و زندگي ايده و خانه

  نتوانند آن (كار ديگر) را انجام دهند.
ن هـايي در پـس آ   ما بايد بررسي كنيم كه آن (كار ديگر) چيست؟ چـه اهـداف و ديـدگاه   

پسندد؟ و نتـايجي كـه فعـالً از     خوابيده است؟ چقدر صحت دارد؟ تا چه اندازه عقل آن را مي
  آن بدست آمده كدام است؟

واضح و آشكار است كه اگر ما بـدون هـيچ اعتراضـي ايـن نظريـات و عقايـد را بپـذيريم        
بدون شك بايد حجاب را نادرست و باطل بـه حسـاب آوريـم و بـه ايـن ترتيـب خـود مـا بـر          

اسـاس كـدام    ايم. ولي بـر  بودن نظام اجتماعيي كه حجاب جزئي از آن است حكم كرده اطلب
هـا را بپـذيريم؟ و    افكار و نظريات آن هدليل ما بايد بدون اعتراض و بدون بررسي عقل و تجرب

آيا اين درست است كه انسان هرچيز نو و جديد و در عين حال رايـج را چشـم بسـته و بـدون     
  تحقيق قبول كند و خود را در دامان آن اندازد؟

  جدهم:يدر قرن ه آزاديتصور 

صـالحات  جدهم پرچمدار تغييـرات و ا يفيلسوفان، ادبا و بزرگان علوم طبيعي كه در قرن ه
با نظامي روبـرو بودنـد كـه در آن     –همان طوريكه در گذشته بيان داشتيم  –همه جانبه بودند 

هاي مخالف فطرت و قوانين خشـك ضـد طبيعـت و عقـل      انواع قيود، جمود، خشونت، سنت
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ريشه دوانيده بود. عالوه بر موارد فوق، پسروي و انحطاط مردم در قرون متمادي همـه و همـه   
شدند، از يك طرف جوشـش علمـي و    التي بود كه سد راه ترقي و شكوفايي ميموانع و مشك

هـا در   شـد كـه آن   هاي طبقه و قشر متوسط ايجاد شـده بـود سـبب مـي     عقلي نوين كه در جان
هاي ديگر احساس استقالل كننـد و از طـرف ديگـر فرمانروايـان و      عمل، عقل، نبوغ و فعاليت

هـاي مـردم را بـا زنجيرهـاي تقليـد ببندنـد، از كليسـا         خواستند دست حكام و رهبران ديني مي
خره ... و بـاآل  هـا و  گرفته تا ارتش و دادگستري، و از قصرهاي پادشاهان تا مزارع و تجارتخانه

تمام جوانب زندگي و تمام اصول و ضوابط اجتماعي بر نظامي استوار بودند كه زمينه را بـراي  
هـا ايـن امتيـاز و حقـوق را از      چـون آن  كردنـد و  تسلط بعضي طبقـات مخصـوص آمـاده مـي    

هـا   آن ي هگذشتگان خود به ارث برده بودند، با اسـتفاده از ايـن زمينـه بـر كسـاني كـه از طبقـ       
كـار و   ي هكردنـد و حاصـل عمـر و نتيجـ     ها را اسـتثمار مـي   كردند و آن نبودند ظلم و ستم مي

نمودنـد بـا    ن اقـدام مـي  خوردند، لذا هر حركت اصالحي كه مصـلحين بـه آ   تالش آنان را مي
انجاميـد، ولـي بـا ايـن      مقاومت اين طبقات استثمارگر و قدرتمند و روبرو شده و به ناكامي مي

ي كه طرفدار اصالح و تغيير بودند، با همه موانع و مشـكالت بـه حركتشـان ادامـه      هوجود طبق
و دسـتگاه آن  دادند تا اين كه سرانجام شورش و انقالب بر ضـد ايـن نظـام اجتمـاعي و دم      مي

انجام گرفت. سپس در بين مردم تفكر افراط آميزي در رابطه با آزادي فردي پيـدا شـد و فـرد    
بند و باري مطلق برخوردار گرديد، مصـلحان اجتمـاعي    در مقابل اجتماع از آزادي كامل و بي

چـه  دهنـد و هر  فرياد برآوردند كه افراد داراي آزادي مطلق هستند و هرچه بخواهند انجام مي
دادن و ندادن يك عمل هيچ مانعي وجود نـدارد، اجتمـاع    دهند و در انجام نخواهند انجام نمي

حكومـت ايـن اسـت كـه از      ي هحق ندارد كه آزادي فردي را از اشخاص سلب نمايد و وظيفـ 
آزادي افراد حمايت نمايد تا افراد از آزادي كامـل برخـوردار گردنـد و موسسـات اجتمـاعي      

افراطي  ي هرد را در رسيدن به اين مقصود ياري و مساعدت نمايند، اين نظريوظيفه دارند كه ف
خشم و غضب بر نظـام اجتمـاعي متكـي بـر ظلـم و سـتم        ي هدر رابطه با آزادي فردي كه نتيج

اول جلـودار ايـن    ي هد بزرگتري را پرورد. كساني كـه در مرتبـ  سابود، در آستين خود ظلم و ف
بند و بـاري مطلـق و    طرز فكر بودند از عواقب آن خبر نداشتند و اگر در آن وقت نتايج اين بي
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طلـب   شـد، و جـدان آن پيشـتازان اصـالح     شان مجسم مـي  ديگر آثار ناگوار آن در پيش چشم
 ها اين بود كـه بـا آزادي مطلـق فـردي ظلـم و سـتم را از ميـان        زيرا هدف آن ؛شد ناراحت مي

بردارند و اين قوانين ناعادالنه را از اجتماعشان دور سازند، ولي به هرحال اين نـوع طـرز فكـر    
  ثمر داد. بها اصالت پيدا كرد و پيشرفت و ترقي نمود و  در اذهان غربي

  تغييرات در قرن نوزدهم:

بوجـود آيـد، ايـن     1اين طرز فكر افراطي راجع به آزادي سبب شد تا انقالب كبيـر فرانسـه  
نقالب بسياري از نظريات قديم اخالقي را باطل شمرد و پي بردند كه سـقوط و نـابودي نظـام    ا

گيري كردند كه  آزادي است. بنابراين، چنين نتيجه ي اجتماعي و ديني قديم راه ترقي و وسيله
اي كه از قديم مانده است مانع و مشكلي در راه ترقي، رشـد و آزادي اسـت    هر نظريه و عقيده

ترتيـب انقالبيـون هنـوز از     بردن اين موانع ممكـن نيسـت. بـدين    و پيشرفت بدون از بينو ترقي 
شمردن مبادي غلط تعاليم اخالقي مسيحيت فارغ نشده بودند كه زبان به انتقـاد از اصـول    باطل
هاي نظام اخالقي بطور عموم گشودند و در جستجوي عيوب مختلف براي آن برآمدنـد   و پايه
: عفـت  ات مردم را با سؤاالت و شبهات فراوان سست ساختند، سؤاالتي نظيـرِ هاي اعتقاد و پايه

ـ               د و حيا چيسـت؟ ايـن چـه ظلمـي اسـت بـر جوانـان كـه آنـان را بـا افسـار و لجـام تقـوي مقي
اشته باشد؟ و صـدها سـؤال   دسازند؟ چه اشكالي دارد كه مردي با زني بدون ازدواج رابطه  مي

گرفت. مخصوصاً گروهي كه به مكتب  انقالبي شكل مي ديگر كه از هر طرف در اين اجتماع
) منسـوب بودنـد ايـن صـدا را بلنـدتر سـاختند،       Romantic Schoolاي ( رمانتيكي و افسانه

) رهبر و پيشواي اين مكتب بود، اين زن تمام اصول اخالقـي را  Gerirge Sandساند ( جرج

                                         

و  فرانسههاي اجتماعي سياسي در تاريخ سياسي  اي از دگرگوني دوره) 1789-1799( انقالب فرانسه - 1

مادر در طول تاريخ جهان است كه پس از فراز و  ، يكي از چند انقالبانقالببود. اين  اروپا

در فرانسه و ايجاد پيامدهاي عميقي  الئيك جمهوريبه  سلطنتيهاي بسيار، منجر به تغيير نظام  نشيب

ازات پس از انقالب در ساختار حكومتي فرانسه، كه پيش از آن سلطنتي با امتي .در كل اروپا شد

هاي مبتني بر اصول  بود، تغييرات بنيادي در شكل كاتوليكو روحانيون  اشرافبراي طبقه  فئودالي

  [مصحح] .پديد آمد حقوق شهرونديو  دموكراسي گرايي ملي، گري روشن، جدايي دين از سياست
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شد، زير  ت و شرف زنان شمرده ميها و اصول كرامت و عف روز ازل تا اين دم جزء پايه زكه ا
پاي گذارد. او در حالي كه خـودش شـوهر داشـت بـا ديگـر مـردان طـرح دوسـتي و رفاقـت          

كـرد،   گشت و سپس با مرد ديگري ازدواج مي ريخت، تا اين كه كارش به طالق منجر مي مي
از او جـدا  نمـود و حتمـاً    كرد بيشتر از دو سال با او زنـدگي نمـي   او با هر مردي كه ازدواج مي

شد. در سرگذشت زندگي او نوشته اند كه حداقل با شش نفر بطور علني دوسـتي و رابطـه    مي
  گويد: گانه در مورد اين زن چنين مي داشت و يكي از اين دوستان شش

سرگرداني را شـكار   ي هجمال و زيبايي خود پروان ي ساند است كه بوسيله از عادات جرج«
نمايـد، از لـذت ديـدار و مصـاحبت او      هـا زنـداني مـي    و شـكوفه  ها كند، او را در قفس گل مي

چـاره را   ... و اين دوران محبت و توجه اين زن است. بعد از آن، پروانه بي گردد برخوردار مي
بـرد... و ايـن    دهد، از اضطراب و دردش لـذت مـي   با زدن نوك سوزن بر وجودش عذاب مي

كه قضا و قدر در دست او اسير سازد، حتمـاً  كردن اين زن است، هركس را  زمان تنفر و پشت
كند و خودش قطعه، قطعه  بدبخت را مي ي هطعم عذاب را خواهد چشيد، سپس بال و پر پروان

  ».گردد هاي اين زن مي سازد و سرانجام اين پروانه جزء قهرمانان داستان مي
كه به خاطر ) شاعر فرانسوي بود Alfred Musseاز جمله عاشقان اين زن آلفرد موسه (

 ي هاش كشيده بود وصيت كرد كه نبايد هنگـام تشـييع جنـاز    درد و رنجي كه از دست معشوقه
سـاند رهبـر بزرگـي كـه بـه خـاطر        ساند حاضر شود. اين اسـت اخـالق و رفتـار جـرج     او جرج

هاي  تأليفات فراوانش در قلوب نسل جديد فرانسه جاي دارد، اكنون قسمتي از يكي از داستان
نمـاييم، در ايـن قسـمت او     ) را به حضور خوانندگان عرضه مـي Leliaبه نام لي ليا ( مشهور او

  د:نويس ز جانب لي ليا به استينو مياي ا نامه
روم، بـه كثـرت افكـار     نگرم و در كسب تجربـه پـيش مـي    هرچه در امور دنيوي بيشتر مي«

رسـتي اسـت كـه    بـرم، چـه عقيـده غلـط و ناد     غلط سالخوردگان و بزرگساالن زيادتر پـي مـي  
گويند: بايد دوستي و محبت منحصر به يك معشوق باشد و اين محبت بايد اعمـاق وجـود    مي

... بدون شك  انسان را تحت تأثير قرار دهد و الزم است كه اين محبت ابدي و جاوداني باشد
شايسته است كه هر شخصي با تمام افكار و نظريات مختلف با پيشـاني بـاز و گشـاده برخـورد     
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كنم كه صحيح است كـه بعضـي از افـراد در زنـدگي زناشـويي       و از اينجا من اعتراف مي كند
ــاقي مــي ــادار ب ــردم داراي احتياجــات و    وف ــي حقيقــت ايــن اســت كــه برخــي از م ــد، ول مانن

شود، پـس الزم اسـت كـه     ها با ازدواج برآورده نمي آن ي هاستعدادهاي ديگري هستند كه هم
ند و براي همـديگر آزادي فكـري و عملـي قائـل شـوند و      زن و شوهر بر يكديگر سخت نگير

هـا خـوب و    شوند را سركوب سازند، همـه محبـت   عوامل رواني كه موجب حسد و غيرت مي
صحيح هستند خواه شديد باشد يا آرام و معتدل، شهواني باشد يا روحـاني، جـاوداني باشـد يـا     

بـرداري   بـه تمتـع و بهـره    خواهد شخص را به نـابودي سـوق دهـد يـا     گذرا و كوتاه مدت، مي
) خصوصـيات  Jacquesسـاند در داسـتان ديگـري بـه نـام جـاك (       جـرج ». جنسي فرا خواند

كنـد، قهرمـان    باشـد را بيـان مـي    شوهري كه از نظر او بهترين شوهر در زنـدگي زناشـويي مـي   
سازد، ولـي   داستان، جاك، زني است كه با يك مرد بيگانه رابطه دارد و آغوش او را گرم مي

كنـد و علـت عـدم     شود و احساس تنفـر نمـي   وهر آزاد انديش و با ظرفيت او خشمگين نميش
گلي كه براي ديگران نيز خوشبو اسـت و ديگـران نيـز از    «دهد:  تنفر خود را چنين توضيح مي

». برند را به چه دليلي پژمرده سازم و يـا زيـر پـاي خـود بيانـدازم      گيرند و لذت مي آن بهره مي
  نويسد: تان خود ادامه داده و در جاي ديگر از زبان جاك چنين مينويسنده به داس

كـنم، بـه نظـر مـن ازدواج      دهـم و نـه بـا اجتمـاع سـازش مـي       من نه نظر خود را تغيير مـي «
هـاي آينـده در راه عقـل و     دترين آداب و رسوم اجتمـاعي اسـت و اگـر نسـل    يترين و پل زشت

ج لغـو خواهـد شـد و راه و رسـم ديگـري      عدالت قدم گذارند، زماني خواهد رسيد كـه ازدوا 
جايگزين آن خواهد شد كه از نظر قداست و پاكي دست كمي از ازدواج نخواهد داشت و به 

بشر را زنان و مرداني تشكيل خواهنـد   ي هانسانيت نزديكتر خواهد بود، در اين وقت نسل آيند
  ».باشندداد كه در مقابل همديگر گذشت و بردباري داشته 

ميالدي عرضه نموده اند و اين آخـرين   1833و عقايدي است كه در حدود سال  اين افكار
ساند است، ولي ايـن رهبـر و پيشـوا موفـق بـه تـرويج نظريـه و         نظر جرج تعمق و دقت ي هدرج

تئوري خود در ميان مردم نشد و با همه ترقي خواهي و روشنفكريش نتوانست خود را از زيـر  
اش بيرون كشـد، بعـد از گذشـت حـدود سـي سـال در زمـين         بار قيود اخالقي موروثي جامعه
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هـا   نويسـان پيـدا شـدند كـه جلـودار آن      فرانسه گروهـي از ادبـا و علمـاي اخـالق و نمايشـنامه     
) بودنـد. ايـن   Alfred Naauet) و آلفـرد ناكـه (  Alexander Dumasالكساندر دومـا ( 

را گسـترس دهنـد كـه    هـاي خـود را بكـار بردنـد تـا ايـن نظريـه         گروه همه مساعي و كوشش
هاي زندگي، به ذات خود حق فطـري انسـان اسـت و ايـن      گويد: آزادي و استفاده از لذت مي

ظلم و دشمني است كه اجتماع، فرد را با زنجيرهاي اخالق و تمدن مقيد سازد، در حـالي كـه   
گرفــت،  درخواسـت آزادي فــردي در گذشــته بـه نــام عاطفــه و محبــت مقـدس صــورت مــي   

محض را ضعيف تشخيص دادن دو تصـميم گرفتنـد كـه آزادي     ي اين عاطفهمتأخرين اساس 
بند و باري را بر اساس عقل، حكمت و فلسفه استوار سازند تا اين كه جوانـان، چـه    فردي و بي

خواهنـد بـا آرامـش خـاطر و اطمينـان قلبـي انجـام دهنـد و          دختران و چه پسر، هركار كه مـي 
گيرد، بلكه بر اعمال آنان صحه بگـذارد و از نظـر اخالقـي    اجتماع نتواند بر اعمال آنان خرده ب

  تأييد و تحسين نمايد.
) و Henry Bataille) و هنري باتالي (Paul Adamدر اواخر قرن نوزدهم پاول آدم (

به تشويق و تشـجيع جوانـان    ع) و ديگر ادبا و نويسندگان شروPierre Lovisپي ير لويس (
كردند تا خود را از قيد و بندهاي منشأ گرفته از اخـالق و رفتـار قـديمي و كهنـه آزاد سـازند،      

كنند دوست  ) جواناني را كه تالش ميLamoral – L'amourپاول آدم در كتابش به نام (
بلشان هالك پسر و يا دوست دختر خود را قانع كنند كه حاضر هستند خود را براي طرف مقا

كنـد و بعـد    دارند، به حماقت و پستي متهم مي كنند و هرگز از عشق و محبت او دست بر نمي
  دهد: از آن چنين ادامه مي

شهوت صحيحي كه در فطـرت هـر    –علت اين نوع رفتارها اين است كه شهوت و لذت «
ي  هلت نفوذ و غلببه ع –آيد  انساني سرشته شده است و از هيچ نظر گناه و پليدي به شمار نمي

شـود. بنـابراين، شـخص بـدون علـت مجبـور بـه         افكار كهنه و قديمي عيب و ننگ شمرده مي 
پنهان نمودن آن در پس ديوار كلمات رنگارنگ است، بزرگترين ايرادي كه بـر مـردم التـين    

توانند صراحتاً بيان كنند كـه دوسـتي و    وارد است كه دو نفر كه همديگر را دوست دارند نمي
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و بعد از آن جوانـان را نصـيحت    .»حبت آنان فقط براي برآورده ساختن شهوت است و بسم
  كند كه: مي

خـود سـازيد و اسـباب لـذت و وسـايل تمتـع جنسـي را         ي هتعقل و تهذيب و رشد را پيش«
معبود خود قرار ندهيد، تا اين كه نتوانيد با شخص ديگري رابطه برقرار كنيد. واقعاً كسـي كـه   

پـردازد   كنـد و بـه پرسـتش او مـي     عشق، فقط يك بت را براي خود انتخـاب مـي   ي هدر صومع
احمق است، براي فرد شايسته است كه براي هـر سـاعتش دوسـت و رفيقـي داشـته باشـد و از       

  ».مصاحبت او لذت ببرد
كنـد كسـي كـه قيـود و      پي يـر لـوئيس در ايـن زمينـه از همـه سـبقت گرفتـه و اعـالن مـي         

منـد نگـردد،    اره نكند و از لذت روحي و جسمي با آزادي كامـل بهـره  آور را پ زنجيرهاي رنج
محال است كه به شكوفايي و پيشرفت عقلي، علمي، مادي و يا روحي برسد، اين اديـب تمـام   

برد تا اثبـات كنـد    ) به كار ميAphroditeقدرت و توان خود را در كتابش به نام افروديت (
و ساير مراكز تمـدن وقتـي بـه اوج ترقـي و كمـال خـود        نيزه بابل، اسكندريه، يونان، روم، وك

خـود   ي ههـاي نفسـاني بـه بـاالترين درجـ      بندوباري جنسي و پيروي از خواهش رسيدند كه بي
رسيده بود و هنگامي كه شـهوات انسـاني در چهـارچوب قيـود اخالقـي و دسـتورات قـانوني        

  محدود شد، روح مردم به سبب اين محدوديت پژمرده گرديد.
مبتكر و صاحب مكتب ادبي مستقل  ي ر لوئيس در زمان خود اديب مشهور و نويسندهپي ي

نويسان و صاحبنظران اخالق، نظريات  در فرانسه بود و گروه بزرگي از نويسندگان و نمايشنامه
نمودنـد، لـذا قـدرت     كردند و مردم را به پيروي از نظريات او دعـوت مـي   او را تأييد و نشر مي

هاي اخالقي بين زن و مـرد و تـرويج    او در آزادي جنسي، فروافتادن حجاب بيان و نويسندگي
  برهنگي بسيار موثر افتاد.  

گفـت:   اي افراط و غلو كرد كـه بـدون كنايـه و لفافـه مـي      خود به اندازه ي هاو در اين نظري
هاي مختلف  باكره را از راه ي هالزم است كه تعليمات اخالقي استواري كه مادر شدن دوشيز«

 شمارند را از ريشه بـر  دانند و از ساحت شرافت انساني به دور مي و غير عرفي زشت و پليد مي
  ».كنيم
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  مظاهر ترقي در قرن بيستم:

هـاي جديـدي پيـدا     كرگساين اوج ترقي فكري در قرن نوزدهم بود، با شروع قرن بيستم 
اي از  مـيالدي نمايشـنامه   1908شدند كه خواستند بلندتر از گذشتگان پرواز كنند، لذا در سال 

) بـه صـحنه   Leroux Caston) و كاستون ليـراكس ( Pierre Wolffطرف پي ير ولف (
هاي آن دو دختر وجود دارند كـه در حضـور بـرادران جوانشـان بـا       آمد كه در يكي از صحنه

كنند تا بتواننـد دل خـود را بـه     آزادي و حريت خودشان بحث و جدل مي ي هپدر خود در بار
فهمانند كـه زنـدگي بـدون محبـت و دوسـتي       خواهند بسپارند و به پدرشان مي كه مي هرجايي

ديگـر دختـر ديگـري اسـت      ي هبراي يك دختر جوان چه اندازه تلخ و مشكل است، در صحن
كنـد و آن دختـر بـه پـدرش      كه پدرش او را بـه خـاطر رفـاقتش بـا يـك جـوان سـرزنش مـي        

فهمي كه هيچ كس حق نـدارد   ا قانع سازم، تو نميتوانم تو ر اي پدر، من چطور مي«گويد:  مي
جـوانيش را   ي هدسـتور دهـد كـه شـكوف     –دخترش باشد يـا خـواهرش    –جواني  ي هبه دوشيز

  ».بدون اين كه عشق بورزد پرپر سازد
خـواهي را بـه اوج كمـال     هـاي آزادي  وقتي كه جنگ جهاني اول بوقوع پيوست، حركـت 

كـرد فرانسـه بـود، در     جلوگيري از بارداري تشـويق مـي   رسانيد و كشوري كه بيشتر از همه به
مدت چهل سال قبل از جنگ نسبت مواليد در آن كاهش يافته بود و از هشتاد و هفت واليـت  
فرانسه فقط بيست واليت تعداد مواليدش بيش از تعداد متوفياتش بود، ولي در شصت و هفت 

بيشتر بود به طوري كـه معـدل متوفيـات     واليت ديگر تعداد متوفيات از تعداد مواليد به مراتب
رسيد، وقتي كه جنگ جهـاني اول   نفر مي 130 – 170در بعضي واليات در مقابل صد تولد به 

واقع شد و ملت فرانسه را در موقعيت مرگ و زندگي قرار داد، متفكرين و صـاحبنظران آنـان   
ايـن جوانـان و    و اگر احتمالًان جنگجو نياز دارد پي بردند كه اين ملت به جوانان مبارز و مردا

تواننـد از شـر دشـمن نجـات      مردان اندك موجود در راه دفاع از وطن از بين بروند ديگر نمي
هـا بـه فكـر ازديـاد جمعيـت افتادنـد و نويسـندگان،         يابند، اين انگيزه سبب شـد كـه فرانسـوي   

بانـگ برآورنـد   نگاران، خطيبان، علماي دين و رهبران سياسي از هر طرف، يك صدا  روزنامه
زاد و ولد را زياد كند و به قيود سنتي ازدواج پايبند نباشد و اعالن كردنـد   كه بايد جامعه ميزان
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بدون شوهري رحم خود را در راه خـدمت بـه وطـن ارزانـي دارد،      اي باكره ي هكه اگر دوشيز
يت اين مستحق هرگونه احترام و ستايش است و هيچ مالمت و سرزنشي بر او روا نيست، موقع

بنـدوباري و   خـواهي، بـي   مضطرب و پريشان حال، عامـل بسـيار بزرگـي بـراي آزادي     ي هدور
پايمال نمودن اصول اخالقي بود، پـس فرصـت را غنيمـت شـمردند و تمـام نظريـات و افكـار        

  پروراندند، همه را بدون كم و كاست نشر و ترويج كردند. شيطاني و پليدي را كه در سر مي
ــاع و ــين اوض ــ   در هم ــردبير مجل ــه س ــود ك ــوال ب ــه   ي هاح ــه از جمل ــابليكن ك ــون ريپ اللي

گويد: ما هيچ دليلي نداريم كه زناي اجباري را گناه و  نگاران ممتاز عصر خود بود مي روزنامه
  دارد: جنايت بشماريم و نظرش را به شرح زير عرضه مي

شود كـه بـراي    مي وقتي كه گرسنگي و فقر، بينوايان را به دزدي و قتل مجبور سازد گفته«
آنــان نــان مهيــا كنيــد تــا خــود بخــود ايشــان از دزدي و غصــب امــوال اجتنــاب نماينــد، ولــي 

ديگران را بـراي بـرآوردن يكـي از ضـروريات       هانگيز است مردمي كه بر اساس عاطف شگفت
كنند چرا ضرورت طبيعي ديگـري را كـه كمتـر از ضـرورت اول      طبيعي جسماني نصيحت مي

كنند و آن ضرورت، محبت و عشـق اسـت، همـانطور كـه مـردم از شـدت        نيست فراموش مي
زنند، همچنين در وجود انساني نيرويي است كه او را به ارتكـاب   گرسنگي به دزدي دست مي

 ي هطبيعـي و جوشـش غريـز    گاهي نيـز بـه خـاطر شـدت ايـن ضـرورت       سازد و زنا مجبور مي
نگي نيسـت، انسـان بـه قتـل دسـت      شهوت موجود در فطرت انسان كه كمتر از تشنگي و گرس

باشـد   زند، حقيقت امر اين است كه جواني كه داراي صـحت كامـل و قـدرت فـراوان مـي      مي
توانـد   كـه نمـي  اش جلـوگيري نمايـد، همـانطور     جنسـي  ي ههـاي غريـز   توانـد از سركشـي   نمي

جنسـي در   ي هبخـش شـهوت و غريـز    ، عدم دسترسي بـه وسـايل آرام  گرسنگي را تحمل كند
مملكت ما كه تمام وسايل احتياجات انساني در آن مهيا است موجب عيب و ننگي اسـت كـه   

كنيم  كمتر از عيب و ننگ تشنگي نيست، در جايي كه ما نان را مجاز بين گرسنگان توزيع مي
  ».بر ما واجب است كه وسايل اشباع قربانيان نوع ديگر گرسنگي را نيز فراهم كنيم

آن بـا   ي هاي را تذكر داد كه ايـن مقالـه شـوخي و طنـز نبـوده و نويسـند       نكته در اينجا بايد
  كمال جديت نوشته و خوانندگان نيز آن را با جديت خوانده اند.
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اي را بـه قلـم    پـاريس مقالـه   / پوهنتـون گاهنشطب داي  فاكولته /در همين روزگار دانشكده
دكتـراي   ي / رسـاله كرد، اين مقاله تزيك دكتر دانشمند و فاضل انتخاب نموده و آن را منتشر 

  كنيم: او بود، در اينجا بعضي از عبارات آن را نقل مي
ما آرزومنديم تا روزي بيايد كه از اين ننگ و عيب دروغين رهايي يابيم و بدون خجالت «

و شرم با صداي بلند بگـوييم كـه مـا مـثالً در سـن بيسـت سـالگي بـه سـوزاك مبـتال هسـتيم،            
كسي مبتال به مرض سل باشد خيلي راحت مرض او را اعـالن نمـوده و او را    همانطور كه اگر

منـد   كنيم تا به افراد ديگر سرايت نكند... و كسي كه از لذائـذ جنسـي بهـره    روانه كوهستان مي
نشود و جواني خود را سپري نمايد، بدون شك شخص ناقصي است و به كمال نرسـيده اسـت   

وظـائف طبيعـي اسـت كوتـاهي نمـوده اسـت، ايـن تقصـير و         ترين  اش كه از ساده و در وظيفه
كوتاهي در وظيفه يا از رهگذر كم جرأتي، يا سستي غريزه و يا برداشت غلط منشـأ گرفتـه از   

  ».باشد دين او مي

  حركت جديد مالتوزيسم:

پيش از اين كه به بحث خود ادامه دهيم معقول خواهد بود تا نظري به افكار اشخاصي كـه  
گيري از ازدياد جمعيت و زاد و ولد بودند بيافكنيم، وقتي كه اقتصاددان انگليسـي  قائل به جلو

جدهم پيشـنهاد خـود را در رابطـه بـا منـع زاد و ولـد و جلـوگيري از        يمالتوس در اواخر قرن ه
كـرد كـه پيشـنهاد او ممكـن اسـت بعـد از        بيني نمـي  ازدياد جمعيت عرضه داشت، هرگز پيش

زيرا در آن وقت هدف او اين  ؛ترويج فحشا و فساد شود ي هلگذشت يك قرن بزرگترين وسي
بود كه مردم بتوانند بخوبي زندگي خود را اداره كنند و براي جلـوگيري از افـزايش جمعيـت    

 Newزود ازدواج نكنند، ولي وقتي كه در اواخر قرن نـوزدهم حركـت جديـد مالتوزيسـم (    

Malthusiann Movent  ش ايـن بـود كـه هـركس     ا صـلي و عمـده  ) شروع شـد، هـدف ا
علـوم   ي هتواند شهوت خود را با آزادي و حريت كامـل ارضـاء نمايـد و بعـد از آن بوسـيل      مي

طبيعي ارضـاء شـهوت كـه بـارداري و والدت اسـت جلـوگيري كنـد، ايـن          ي هتجربي از نتيج
حركت نو آخرين مانع و مشكلي را كه ممكن بود سدي در ايـن زمينـه بحسـاب آيـد از ميـان      

زيرا ديگر زنان هيچگونـه نگرانـي از    ؛و معاشرت جنسي را بطور مطلق آزاد گذاشتبرداشت 
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توانستند خود را به مرد بيگانه عرضـه كننـد، در اينجـا     بارداري و والدت نداشتند و براحتي مي
خواهيم كه از نتايج و آثار حركت جلوگيري از زاد و ولـد صـحبت كنـيم، بلكـه فقـط       ما نمي

جلـوگيري از   ي ههاي افكار و نظرياتي را كه مقارن با گسترس نظري مونهخواهيم بعضي از ن مي
  زاد و ولد منتشر شده است، ذكر كنيم.

كـرد اينطـور    مالتوزيسم نوين دنبـال مـي   ي هاسلوب و روشي كه اين ادبيات به عنوان مقدم
تـرين   شود كه: انسان داراي احتياجات فطري زيادي است كه شديدترين و مشـكل  خالصه مي

و طبيعت تمام اين  .شهوت جنسي -3استراحت  -2غذا  -1گانه زير است:  ها احتياجات سه آن
ها لذت خاصـي را قـرار    احتياجات را در وجود شخص به وديعت نهاده است و در ارضاي آن

كنـد   ها اشتياق و عالقه دارد. بنابراين، عقل و منطق اقتضا مـي  داده است و هركس به اين لذت
قي اين احتياجات را برطرف سازد، ولي انسان فقط براي رفـع دو نيـاز اولـي    كه شخص به طري

كوشد و جاي تعجب است كه براي رفع نياز سـوم بايـد تغييـر جهـت      بطور آشكار و علني مي
گرداند كه ارضاي شهوت بايد از طريـق ازدواج   زيرا اخالق و عادات اجتماعي الزم مي ؛دهد

كند كه در مقابل  كنند را ملزم مي ا يكديگر رابطه برقرار ميباشد و زن و مردي كه با ازدواج ب
همديگر وفادار و با عفت باشند، عالوه بر آن وظيفه دارند كه از توليد نسل جلوگيري نكننـد،  

فايده و مخالف عقـل و   يعني بايد به طور حتم زاد و ولد داشته باشند، تمام اين امور عبث و بي
  اه است و عواقب بد و ناگواري براي جامعه دارد.باشد و از اساس اشتب فطرت مي

كنيم كه بر پايه و اساس مفـاهيم فـوق بيـا     ديگري جلب مي ي هدر اينجا نظر شما را به نوشت
  نويسد: شده است، پيپل رهبر و پيشواي حزب دموكرات آلمان بدون شرم و حيا مي

جنسـي بـه    ي هحيوانات رابطآيا زن و مرد غير از حيوان چيز ديگري هستند؟ و آيا در بين «
  »ازدواج نياز دارد؟ آن هم ازدواجي كه بطور دائمي و جاوداني باشد؟

  نويسد: ) در اين رابطه چنين ميDrysdaleدكتر دريسدال (
سـت، پـس محـدودكردن آن    اها قابل تغييـر   محبت مانند ديگر اميال و آرزوها و خواست«

شود و جوانان ما بر اساس  تنها به يك روش مخصوص، خيانت در قوانين فطرت محسوب مي
خواست فطريشان خواستار تغيير آن روش مخصوص هستند و اين خواست آنان مطـابق نظـام   
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خواهد تجارب متنوع و رنگارنگ در زندگي داشـته باشـد،    منطقي و فطري است كه انسان مي
زيـرا بـه    ؛شـود  اخـالق عـالي محسـوب مـي     ي هجنسي بدون قيـد و بنـد ازدواج، نمونـ    ي هرابط

گيـرد و   تر است و از عواطف و احساس و محبت محض سرچشمه مـي  نواميس فطرت نزديك
شـود، از نظـر اخالقـي داراي ارزش و     اي كـه براسـاس شـور و شـوق و عالقـه پيـدا مـي        رابطه
معـامالت تجـاري كـه در حقيقـت ازدواج را      ي هواسـط وااليي است و ايـن امتيـاز نبايـد ب    مرتبه
  ».سازند، از دست برود ) ميProstitutionدر آمد ( ي هوسيل

شـود، آنـان قـبالً     كند و موضوع چگونه وارونـه مـي   دقت كنيد كه چگونه نظرات تغيير مي
و  خواستند كه بدي و قباحت زنا را از افكار عمومي محو سازند تا از نظـر اخالقـي ازدواج   مي

آورنـد   اي پائين مي زنا برابر گردند، ولي در اينجا پا را فراتر گذاشته، ارزش ازدواج را تا اندازه
برنـد كـه آن را يـك فضـيلت      اي باال مي دانند و ارزش زنا را تا اندازه كه آن را عار و ننگ مي

  شمارند. اخالقي مي
  نويسد: دكتر مذكور در جاي ديگر مي

ردد تا تدابيري اتخاذ گردد كـه محبـت بـدون قيـد و بنـد      گ ضرورت شديدي احساس مي«
... و جـاي بسـي خوشـحالي اسـت كـه سـهولت و آسـاني         ازدواج محترم و قابل ارزش گردد

برد و ازدواج فقط قـرار داد جنسـي بـين     طالق كم كم سنت ازدواج را در اين زمان از بين مي
را لغـو كننـد، و ايـن تنهـا     تواننـد آن   شود و هروقت كه بخواهنـد مـي   دو شخص محسوب مي

  ».جنسي است ي هروش صحيح رابط
  گويد: ) رهبر مشهور مكتب مالتوزيسم در فرانسه ميPaul Robinپاول رابين (

هاي ما در مدت نيم قرن چنان بـا موفقيـت روبـرو شـد      اين را بايد غنيمت شمرد كه تالش«
شـود و بعـد از ايـن هـيچ مـانعي       يزاده شمرده م فرزند حالل ي هكه امروز فرزند زنازاده به منزل

ده و اوجود ندارد كه فرزند ما از نوع اول (زنازاده) باشند، تا اين كه موازنه بـين فرزنـدان زنـاز   
  ».زاده برقرار گردد حالل

) On Liberty» (در بـاره آزادي «در كتـابش بـه نـام    » مل«فيلسوف ديگر انگليسي به نام 
باشــند  ي كــه وســايل كــافي زنــدگي را دارا نمــيكنــد كــه بايــد از ازدواج كســان اعتــراف مــي
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مبـارزه شـروع    )Prostituionجلوگيري كرد، ولي وقتي كـه در انگلسـتان بـر ضـد فحشـا (     
گرديد، خود اين فيلسوف مبارزه مذكور را به شـدت مـورد انتقـاد قـرار داده چنـين اسـتدالل       

زيـرا فحشـا    ؛تكرد كه اين كار سبب محدوديت آزادي شخصي و توهين به كارگران اس مي
  گردد. نيز خود كار و شغل محسوب مي

كنـد، ايـن آزادي را    بينيد كه وقتي انسان آزادي فـرديش را در راه فحشـا مصـرف مـي     مي
بـرد،   كنند، ولـي وقتـي كـه ايـن آزادي را در راه ازدواج بكـار مـي       چگونه احترام و تعظيم مي

ها حتـي راضـي نيسـتند كـه ايـن       آنشمارند،  كنند و محترم نمي ديگر آزادي او را رعايت نمي
آزادي از نظر قانوني مورد تأييد قرار گيرد. البته فالسفه آزادانديشـي از ايـن گـروه دخالـت و     
تأييد قانوني اين آزادي را مورد توجه قرار داده اند، اينجاست كه نظريات اخالقي بـه آخـرين   

زيـرا   ؛مانـد  اميدي باقي نمـي رسد و بعد از آن ديگر هيچ  دگرگوني و وارونه شدن مي ي هدرج
عار و ننگ جايگزين فضيلت و تمام فضائل اخالقي نيز به عـار، رذيلـت و پسـتي تبـديل شـده      

  است.
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رود، افكـار عمـومي آن را    كند و با اسـلوب جديـد و نـو پـيش مـي      ادبيات هميشه تغيير مي
و سـرانجام اخـالق ملـي، سـنن اجتمـاعي و قـوانين حكـومتي همـه تـابع آن          كننـد   پيروي مـي 

هاي تربيت ذهني و فكـري ماننـد فلسـفه، تـاريخ،      گردند، در اجتماعي كه همه علوم و پايه مي
قرن بـا هـم   هاي تفكر، داستان، درام، تئاتر و هنرهاي زيبا در مدت نيم  تعليمات اخالقي، روش

فقت هم استمرار و دوام پيدا كنند، بطور حتم در ذهن انسـاني  اآميزش و برخورد داشته و با مو
كنند و امكان ندارد كه كسي تحت تـأثير ايـن    يك اسلوب و طريقه فكري معيني را تثبيت مي

فكري قرار نگيرد، مخصوصاً اگر نظام حكومتي و ديگر دواير اجتمـاعي آن   ي هاسلوب و شيو
اجتماع بر اصول و مبادي دموكراسي استوار باشد، امكان ندارد كه قوانين آن مطـابق بـا افكـار    

  عمومي تغيير نكند.

  انقالب صنعتي و آثار آن:

اسـباب و وسـايل   از اتفاقات عجيب اين بود كه ايـن انقـالب فكـري در عنفـوان جـوانيش      
تمدن ديگري را فراهم كـرد، در ايـن دوره انقـالب مشـهور صـنعتي بوجـود آمـد و تغييـرات         
زيادي را در پيرامون اقتصاد ايجاد كرد، از آثار آن بر زندگي اجتماعي اين بود كه به سـرعت  

خواست مساعدت و كمك نمود، توضـيح   حركت اجتماعي در مسيري كه ادبيات انقالبي مي
داري بـر آن اسـتوار گرديـده بـود بـا اختـراع ماشـين         آزادي مشخصي كه نظام سرمايهاين كه 

دار، كارخانجـات   آالت و گسترس وسايل توليد، قدرت و استحكام يافت، لذا طبقات سـرمايه 
گذاري كردند، مراكز جديد تجارت و صـنعت   و موسسات صنعتي و تجارتي بزرگتري را پايه

ها نفر از روستاها و قصبات به شهرها سرازير  گرديد، ميليوندر شهرهاي بزرگ و آباد تأسيس 
شدند، وسايل زندگي از جهت نرخ و گراني بسيار باال رفت، قيمت لوازم ضروري زندگي دو 

مردم قـرار گرفـت، بعـالوه     ي هنان، لباس و خانه خارج از توان و قدرت عام ي هبرابر شد و تهي
گرديـد، بعضـي از ايـن وسـايل بـه اقتضـاي        تر مي وعمردم هر روز متن ي هوسايل زندگي روزان

ترقي و تمدن و برخي بـه خـاطر خواسـت و پسـند ثروتمنـدان بوجـود آمـده بـود، ولـي نظـام           
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كرد كه همه مردم بتواننـد تمـام كاالهـا و     داري ثروت را بين مردم به ترتيبي توزيع نمي سرمايه
وان يـك نيـاز مطـرح بـود بدسـت      وسايل رفاهي و كاالهاي لوكس را كه در زندگيشان به عن

توانست نيازهاي اساسي و حقيقي را كه يك شـهروند در شـهرهاي    آورند، حتي اين نظام نمي
ها روبرو بود از جمله نان و لباس و خانه برآورده سـازد، لـذا از نتـايج و آثـار آن      بزرگ با آن

وضعي پـيش آمـد   وضعي بوجود آمد كه زن سربار شوهر و فرزندان سربار پدر شدند و چنان 
توانست مشكالت خودش را برطرف سازد چه رسد به اين كه مسـئوليت   كه يك شخص نمي

كـرد كـه همـه افـراد      زندگي چند نفر ديگر را نيز بر دوش كشد، شرايط اقتصادي ايجاب مـي 
خانواده مشغول كسب و كار گردند و همه زنان اعم از دختر، بيوه و متأهـل مجبـور گرديدنـد    

كردن روزي از خانه خارج شوند. چون روابط و اختالط بين زن و مرد زياد شـد   كه براي پيدا
جديـد   ي هطبيعي آن هم در اجتماع ظاهر گشت، طرز فكـر آزادي شـخص و فلسـف    ي هو نتيج

اخالق نيز به همان نسبت پيشرفت كرد، جامعه ديگر وقايع و حـوادثي كـه در پـيش چشـمش     
ت، بدين ترتيب تشويش و اضطراب پدران، دختـران،  پذيرف پيوست را به سادگي مي بوقوع مي

خواهران و برادران، شوهران و زنان از اين رهگذر رفـع شـد و ديگـر هـيچ نگرانـي و هراسـي       
پيشـرفت و ترقـي    ي هزيـرا ايـن وضـع ديگـر رذالـت و پسـتي نبـود بلكـه نشـان          ؛وجود نداشت

)Emancipationآمـد،   قي به حسـاب نمـي  ها نه تنها فساد اخال شد و از ديد آن ) شمرده مي
شـد و الزم بـود كـه يـك شـخص در زنـدگي از آن        بلكه عين لذت و سرگرمي محسوب مي

داري، جهنم آتش نيست بلكـه بهشـتي    سرمايه گفتند: اين ميمند گردد و  استفاده نموده و بهره
  است كه از زير درختان آن رودها جاري است.

  داران: امتيازطلبي سرمايه

داري عرض وجود كـرد، همـان نظـامي كـه      ز متوقف نشد و نظام سرمايهكار در اين حد ني
اصول و مبادي آن بر آزادي فردي استوار بود، براي فـرد حقـوق مطلـق و بـدون قيـد و شـرط       

تواند مال و ثروت بدسـت آورد،   گذاشت كه از هر طريقي كه مي شد و او را آزاد مي قائل مي
شد برايش حـائز و مبـاح شـمرد، اگرچـه      ثروت ميآوردن  اي را كه سبب بدست لذا هر وسيله

شـد. بنـابراين، نظـام ايـن      آن فرد به خاطر كسب مال و ثروت سبب هالكت افـراد زيـادي مـي   
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تمدن از اول تا آخر به شكلي تركيب يافت كه فرد از تمام جوانب بر اجتمـاع امتيـاز و برتـري    
لحت فـردي وجـود نداشـت،    داشت و هيچ تضميني براي تحقق مصالح اجتماعي در برابر مص

لذا صاحبان امتياز و ثروت به هر طريق و كيفيت كه خواستند به اجتماع تجاوز و تعدي نمـوده  
آن را به شكل دلخواه تغيير دادند و با اين روش شـروع بـه بحـث و تحقيـق در غرائـز انسـاني       

ابق دلخـواه خـود بـه    كردند تا نقاط ضعف را در آن پيدا نمايند و از آن راه بتوانند غرائز را مط
كار گيرند، يكي از آنان نوشيدن شراب و مسكرات را در بـين مـردم رايـج كـرد و از ايـن راه      

اي كالن به جيب زد، ولي هيچ كس در اجتماع پيدا نشد كه مردم را از شر و بالي اين  سرمايه
رفتـار  دار ديگري برخاست و مـردم را بـه آفـت ربـا گ     سوز نجات دهد، سرمايه انطاعون خانم

كرد و آن را در تمام جوانب زندگي ترويج كرد ولي كسي پيدا نشد كه اين مرض مهلـك را  
مكيد معالجه نمايد بلكه برعكس قوانين طوري وضع گرديدند كه به نفـع   كه خون مردم را مي

نمود، تا اين كه حتي يـك قطـره از    ها حمايت و پشتيباني مي اين خونخواران ظالم بود و از آن
هـا سـالم نمانـد، شـخص سـومي آمـد و ابتكـار ديگـري كـه عبـارت از            دم از شـر آن خون مر

قماربازي بود را به جامعه عرضه داشت، باليي كه تمام فضاي تجارت و اقتصاد را تحت تـأثير  
قرار داد و هيچ كـس قـادر نبـود كـه زنـدگي اقتصـاديش را از ايـن تـب خانمانسـوز در امـان           

كرد. حتي شهوت و  طلبي و تجاوز فردي غوغا مي منفعت نگهدارد، در اين عصر خودپسندي،
شهوتراني كه يكي از ابزار كسـب ثـروت بـود را از قلـم نينداختـه بودنـد و بـا تمـام قـدرت و          

بردند، همچنـين سـعي و تـالش خـود را در تأسـيس رقـاص        ظرفيت در اين راه از آن سود مي
اي رونـق و پيشـرفت كـار خـود و جلـب      سازي بكار بردنـد و بـر   ها، تئاترها، و مراكز فيلم خانه

سيما را استخدام نموده با آرايش و اندام نيمـه برهنـه    توجه مردم، دختران نازك اندام و خوش
هـا را بـه جيـب خـود      هـاي آن  كردنـد و بـا تحريـك شـهوت مـردم پـول       به مـردم عرضـه مـي   

به ارتكاب فحشـا   ريختند، گروه ديگري نيز روي كار آمدند كه زنان را از راه جبر و اكراه مي
وادار ساختند، تا اين كه به مرور اين كار به صورت يك تجارت منظم جهـاني درآمـد، افـراد    

خود قرار دادنـد و آن را   ي پيشهديگري پيدا شدند كه ساختن لوازم آرايش و وسايل زينتي را 
ري خودآرايي را كه در زنان فطري اسـت، شـدت بيشـت    ي هدر اجتماع عموميت دادند تا غريز
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هــاي كالنــي بدســت آوردنــد، اشــخاص ديگــري برخاســتند و  بخشــند و بــدين وســيله ثــروت
هاي محرك و متنوعي براي زنان ابتكار كردنـد، دوشـيزگان زيبـا و جـذاب را اسـتخدام       لباس

د، نـ ها را بپوشند و در مجالس لهو و لعب باعـث جلـب توجـه جوانـان گرد     كردند تا آن لباس
ها از اين راه پـول هنگفـت و    ها شدند و مخترعين آن ن نوع لباسدوشيزگان مفتون و شيداي اي

آوردن پـول بـه نشـر و پخـش      سود فراواني بدست آوردند، برخي ديگر از مردم براي بدسـت 
انگيــز پرداختنــد و بــا  هــاي عشــقي و مقــاالت هيجــان هــاي برهنــه و محــرك، داســتان عكــس

پول كردند، تا اين كـه كـار بـه جـايي     هاي خود را پر  مبتالنمودن مردم به جذام اخالقي جيب
گري در امان نماند. امروز نيز تمام  رسيد كه هيچ قسمت از تجارت از تحريك جنسي و عشوه

شود و اين مطلـب   مي ههاي تجارتي همراه با عكس زني برهنه و يا در حكم برهنه عرض آگهي
هـيچ تبليغـي بـدون    شود، گويا ممكن نيست كه  در جرايد و مجالت تمام كشورها مشاهده مي

توانيـد بيابيـد كـه در آن زن     اي را نمـي  هيچ هتل، رستوران و تجارتخانهوجود زن انجام گيرد. 
اي فقـط يـك    مسـكين و سـرخورده   ي هجذابي بخاطر جذب مردان كار نكند، اين چنين جامع

راه براي حفاظت مصـالح خـود در دسـت دارد و آن اسـتفاده از وجـدان و تعليمـات اخالقـي        
تـا توسـط آن حمـالت شـهواني و شـيطاني را دفـع كنـد، البتـه بايـد دانسـت كـه نظـام              است،

داري آنقدر ضعيف و ناتوان نيست كه نتواند از خـود دفـاع كنـد، او بـراي حمايـت از       سرمايه
مجهزي با وسايل و لشكر بزرگ و قـوي از علـوم و ادبيـات دارد كـه هـردو بـه        ي هخود فلسف

كنند، قاتل زيـرك   اتفاق هم در براندازي تفكرات و تعاليم اخالقي از كشور و مردم تالش مي
  دارد كه با رضايت و رغبت خود را به مرگ تسليم نمايد. قاتلي است كه مقتول را وا مي

  نظام سياسي دموكراسي:

شــود و تــازه خــود نظريــه آزادي شخصــي در غــرب، نظــام  بــه اينجــا خــتم نمــيمصــيبت 
دموكراسي را بوجود آورد كه به مرور زمان عامـل اصـلي تكامـل ايـن انقـالب ضـد اخالقـي        

  گرديد.
اصلي دموكراسي نوين اين است كه حكومت و قانونگذاري در دست خـود   أاساس و مبد

كنند، اگـر چيـزي را بپسـندند آن را نگـاه      ه ميمردم است و هرطور كه بخواهند در آن مداخل
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دهند و بدين ترتيـب حكومـت و قـوانين     آنان نباشد تغييرش مي ي هدارند و اگر مطابق سليق مي
  ها است. آن ي هتحت فرمان و اراد

دهد كه تسليم قدرت مـافوقي   از نتايج طبيعي نظام مذكور اين است كه به مردم اجازه نمي
شري پاك است شوند و از گمراهي فكري و عملي دور باشند، قانوني كه از نقايص و عيوب ب

ندارند كه با گذشت زمان از دخالت انسان در امان باشد، معيار معينـي ندارنـد كـه توسـط آن     
معيارهايي كه جاوداني بوده با هوا و هـوس و تمـايالت    ؛درست را از نادرست تشخيص دهند

به اين ترتيب انسان را يك موجود خودمختار و تام شخصي تغيير نكند، نظام دموكراسي نوين 
اكثريـت   ي هاالختيار معرفي كرد، اين انسان توانست براي خـودش قـانون وضـع كنـد و نظريـ     

مردم را معيار وضع قوانين قرار داد، معلوم است وقتي كه همه قـوانين زنـدگي اجتمـاعي تـابع     
شـود، ممكـن نيسـت كـه قـانون و      دموكراسي نـوين   ي هاكثريت باشد و حكومت برد ي هنظري

حكومت، اجتماع را از سقوط اخالقي و افتادن در گرداب گمراهي محافظت كند بلكه خـود  
زيرا هر تغييـر آراي عمـومي    ؛كند قانون و حكومت اجتماع را در راه هالكت و فساد ياري مي

ومي دسـتخوش  شود و مبادي و اصول قانون مذكور نيز با تغيير آراي عمـ  باعث تغيير قانون مي
گردد تا اين كه مطابق و موافق نظريات و افكـار اكثريـت گـردد، معيـار      دگرگوني و تغيير مي

اي آراي اكثريت اسـت و اگـر يـك پيشـنهاد هرچنـد       حق، خير، صالح و فضيلت در هر زمينه
% آراء را به خود اختصاص دهـد ديگـر هـيچ     51ت باشد، در صورتي كه يمضر و دور از هدا

نخواهد داشت كه از قانوني شدن آن جلوگيري كند، بهترين مثال براي اين طـرز   مانعي وجود
هـا   كند يكي از وقايع آلمان قبل از دوره نـازي  تفكر كه ذكر آن براي پند و عبرت كفايت مي

كنيم، يكي از فرزندان دانشمند آلماني دكتر ماگنوس كه قبل از اين  است كه ما آن را بيان مي
) بود، World Legue Sexual Reformسازمان اصالح امور جنسي ( مسئول بين المللي

مدت شش سال با تمام وسايل تبليغاتي به طرفداري از عمل قوم لوط (لواط) پرداخت تـا ايـن   
 ي هفعل حـرام را حـالل گردانـد و در كميتـ     نكه معبود اين دموكراسي نوين راضي شد كه اي

جـايزبودن لـواط را بـه تصـويب رسـانيد. او طـي        قانونگذاري پارلمان آلمان بـا اكثريـت آراء  
گـردد، مشـروط بـر     سخناني اعالم داشت بعد از اين تاريخ عمل مذكور جنايت محسوب نمي
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اين كه طرفين رضايت داشته باشند و اگر شخص مفعول به سن بلـوغ نرسـيده باشـد، رضـايت     
  ولي و سرپرست وي در اين باره ضروري است.

شود ولي بدون ايـن كـه    سيار مشكل تابع اين معبود دموكراسي ميبا وجود اين كه قانون، ب
كنـد و بـا انـدك سسـتي و تزلـزل پيـرو        ترديدي داشته باشد اوامر و نواهي آن را اطاعـت مـي  

گردد، البته ايـن سسـتي و كوتـاهي در اطاعـت مطلـق از معبـود دموكراسـي را         آن مي ي هاراد
 ي هزيرا آنان در جهت گسترش و توسع ؛كنند كاركنان و ماموران دستگاه حكومتي جبران مي

هـا و آراي عمـومي كـه در     اين قوانين نسبت به ديگران پيش قدم بوده از ايـن ادبيـات، فلسـفه   
گيرنـد. بـدين ترتيـب بـا      شود بيشتر از همـه تحـت تـأثير قـرار مـي      اطرافشان پخش و منتشر مي

شـود   اجتمـاع تـرويج مـي    هايي كـه در  عنايت و توجه كارگزران حكومت همه رذائل و پستي
گردد و چه بسا اموري كـه از نگـاه    گردد و بطور رسمي مورد قبول واقع مي جايز محسوب مي

پليس و دستگاه قضـايي   ي هپوشي و مسامح قانون ممنوع و غير قانوني است ولي به خاطر چشم
جملـه   كنـد، از  گيرد، در حـالي كـه قـانون بـا آن تطبيـق نمـي       شكل قانوني و مجاز به خود مي

سقط جنين است، سقط جنين هنوز هم طبق قـوانين غربـي    ي هتوان مثال زد مسئل اموري كه مي
غير قانوني است، ولي هيچ كشور غربي وجود ندارد كه اين جنايت را بطور علنـي و گسـترده   

25شود و در حـدود   اقل ساالنه نود هزار جنين سقط مي مرتكب نشود، مثالً در انگلستان حد %
كنند، اين نسبت در زنـاني   تأهل يا بدست خود و يا به كمك متخصصين سقط جنين ميزنان م

هاي  ها و باشگاه پكه ازدواج نكرده اند به مراتب بيشتر است، در برخي كشورهاي ديگر كلو
پردازنـد تـا در موقـع     مخصوصي براي اين هدف ساخته شده و زنان، هفتگي حق عضويت مي

جنـين بـه يـاري آنـان بشـتابند، در لنـدن منـازل پرسـتاري و         ضرورت و نياز، متخصصين سقط 
هـاي آنـان را زنـاني تشـكيل      ) بسيار زياد است و بيشـتر مـريض  Nursing Homesمامايي (

كنند، ولي با وجود اين اوضاع و احوال هنـوز هـم سـقط جنـين از      دهند كه سقط جنين مي مي
شود (اين مطالب را پروفسور  مي جنايات محسوب ي هنظر قانون انگليس جايز نيست و در زمر

  بيان كرده است). Modern Wicredness Guid Toجود در كتاب خود 

  حقايق و شواهد:
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گانه نظريات جديـد اخالقـي، نظـام     با اندكي تفصيل فساد اين عناصر سه خواهيم اكنون مي
متقابـل  داري و نظام سياسي و دموكراسي را شرح دهيم، در عين حال كيفيت و روابـط   سرمايه

هـا   جنسي بين زن و مرد و نتايج و آثـار آن  ي هها را در اخالق اجتماعي و رابط ها و تأثير آن آن
را نيز بيان نماييم و چون بيشتر سخنان ما در صفحات گذشته مربـوط بـه سـرزمين فرانسـه بـود      
(جايي كه اين حركت از آنجا شروع شد) لذا در آينده نيز فرانسـه را بـه عنـوان مثـال و شـاهد      

  مورد توجه قرار خواهيم داد.

  تخدير احساس اخالقي:

اتي را كه قبالً ذكر كرديم از خود نتايج و آثاري باقي گـذارد كـه اولـين و بـارزترين     نظري
مـردم را در رابطـه بـا مسـائل جنسـي تخـدير نمـود. حيـا،         كه احسـاس اخالقـي    داثرش اين بو

شهامت و غيرت را از بين برد، فرق بين ازدواج و زنا را از بين برداشت، زنا در نزد آنان عملي 
حساب آمد و عيب و پليدي آن از ميان رفت. بنـابراين، هـيچ لزومـي نداشـت      پاك و مجاز به

كه عمل مذكور پنهان نگاه داشته شود، تا اواسط و حتي تا اواخر قرن نوزدهم هيچ تغييري در 
ها بوجود نيامد، بجز اين كـه زنـاي مـردان آسـان و سـهل گرديـد و        اخالقي فرانسوي ي هنظري

كردند به اين شـرط كـه بـه امـراض      پوشي مي ناي پسران چشمطبيعي محسوب شد، پدران از ز
وسـيله منفعـت مـادي     مقاربتي دچار نگردند و در چنگال قانون گرفتار نيايند، بلكه اگـر بـدين  

گرديدنـد و اگـر مـردي بـا زنـي بـدون ازدواج        آوردند، افراد بسياري خوشحال مي بدست مي
هـاي   هاي آنان نمونه تند، چنانچه در داستاندانس رابطه داشت، آن را باعث توهين و تحقير نمي

شان را وادار به برقراري رابطه بـا زنـان صـاحب قـدرت و      زيادي وجود دارد كه پدران، پسران
زنـان كـامالً تفـاوت داشـت، عفـت و پـاكي زن در        ي هكردند، ولي نظر آنان در بار ثروت مي

ت و معاشـرت ناشايسـت پسـران    نزدشان بسيار ارزشمند بود و همين پدراني كه راجع بـه رفاقـ  
دنـد كـه در شـرف و    كردنـد، راضـي نبو   تفاوت بودند و آن را حمل بـر جنـون جـواني مـي     بي

توانسـتند برائـت دهنـد و     خلل وارد آيد، زنان فـاجر و فاسـد، خـود را نمـي     آبروي دخترانشان
ار كـه زن فاسـد را مـورد تحقيـر قـر     تـا جـائي   دانسـت،   اجتماع نيز آنـان را بـري و پـاك نمـي    
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زيـرا در حـالي    ؛، همچنين ارزش اخالقي زن و مرد در زندگي زناشويي يكسان نبـود دادند مي
  شد. شمرده مي پوشي بود فساد و فحشاي زن جنايت كه فحشاي مرد در نظرشان قابل چشم

 ي هزيرا از آثار مساوات زن و مرد و ايجاد روحيـ  ؛ولي در آغاز قرن بيستم وضع تغيير كرد
مانند فحشاي مردان سـاده   نزنان اين شد كه فساد و فحشاي زنان در نظرشاآزادي خواهي در 

زن با مرد ديگري بدون عقد ازدواج باعـث آلـودگي كرامـت و     ي هاهميت گشت و رابط و بي
 Paul Bu – Towards Moralعفت وي محسوب نگرديـد، بطـوري كـه پـاول بـوره (     

Bankruptcy   در كتابreau گويد: يميالدي م 1925) چاپ لندن  
اين كار در چهارچوب شهرهاي بزرگ متوقف نشـد بلكـه جوانـان در اطـراف و اكنـاف      «

بودن همسر خود را  ها در ازدواج، عفت و باكره كردند كه آن روستاها به صراحت اعتراف مي
ن ستند، در منـاطق برگنـدي و يـون چنـي    زيرا خودشان به اين اوصاف متصف ني ؛دانند مهم نمي

جـوان پـيش از ازدواج بـا چنـدين مـرد رفاقـت و معاشـرت         ي هيك دوشيزمرسوم گرديد كه 
دانسـت و   نمود و بعـد از ازدواج بيـان خـاطرات گذشـتة خـود را بـه شـوهرش عيـب نمـي          مي

هـا   گرديـد بلكـه آن   ارتكاب او به اين فسق و فجور سبب خشم و غضب نزديكان وي هم نمي
نيدند مثل اين كه به مـاجراي ورزشـي و   ش داستان و سرگذشت عشقي او را با عالقة زيادي مي

داشـت و   دهنـد و اگـر شـوهرش بـه سرگذشـت او علـم مـي        يا موضوع تجارت گوش فرا مـي 
كوشـيد كـه از    بردند، بسيار مـي  فهميد كه دوستان آن زن تا اين دم از وي بهرة جسماني مي مي

مانـده   قـب سرگذشت خانمش كدورت و حزني از خود نشان ندهد (تا مردم او را مرتجـع و ع 
يافتگان، بسيار  دهد كه: ما در طبقات متوسط تعليم اش چنين ادامه مي ندانند). نويسنده به نوشته

يافته از خانوادة نجيب و شريف كـه در   تعليم ي هايم كه يك دوشيز ايم حتي عادت كرده ديده
مهـذب   يك اداره يا شركت تجارتي به كار نسبتاً آبرومند و خوبي مشغول است و در اجتمـاع 

كند ولي در عـين حـال بـا جـواني رفاقـت و مصـاحبت و معاشـرت         و با اخالق هم زندگي مي
خواهند كـه تـا آخـر بـدون      ها مجبور نيستند كه با همديگر ازدواج كنند بلكه مي نمايد، آن مي

خواهند آن آزادي را داشته باشند كه اگـر يكـي از    زيرا مي ؛نكاح و عقد ازدواج زندگي كنند
اش تقاضاي رفيق ديگـري داشـت بـدون     اش را روا كرد و سپس غريزه شهواني تاجها، ح آن
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نامـه و يـا ديگـر تكـاليف      كوچكترين مشكل بتواند با وي به معاشرت بپردازد و نيازي به طالق
ها همه از اين رابطه نامشروع آگاهند و ايشان هـم رابطـه    مفارقت نبوده باشد، افراد نزديك آن

شود كه اين كار را بد و ناپسند بداند و يا  دارند و هيچ كسي هم پيدا نمي را از كسي پنهان نمي
  گيري نمايد. بر ايشان عيب

گران مؤسسـات و كارخانجـات بودنـد،    ركساني كه اولين بار پرچمدار اين روش بودند كا
گرفتند و لـيكن امـروز    ها در مراحل اول از طرف مردم مورد عيب، غضب و خشم قرار مي آن

ور در طبقات عالي و بلند هم ترويج يافته و در زندگي اجتمـاعي امـروز، منزلتـي را    وضع مذك
  به خود گرفته كه در سابق فقط نكاح و ازدواج قانوني آن مقام و منزلت را اخذ كرده بود.

اين نوع جديد فحشا رواج يافت و مردم بوجـود قـانوني آن اعتـراف نمـوده تسـليم شـدند       
پـاريس   / پوهنتـون ) اسـتاد قـانون دانشـگاه   M. Berthelemy(بطوري كه موسيو بـر تليمـي   

  نويسد: مي
زن زناكار در جامعه نزديك است منزلتي را بدست آورد كه قبالً يك خانم بـا عفـت آن   «

را داشت و اين موضوع در پارلمان هم بحث شد و حكومت از آن پشتيباني كرد و به معشـوقة  
گرديـد و اگـر    اش اعطا مـي  كه به همسر قانونيشد  اي داده مي منصب نظامي نفقه يك صاحب
اش اخــذ  گيــرد كــه زن نكــاحي وفــات يابــد معشــوقة وي حقــوقي را مــيمنصــب  آن صــاحب

  ».دارد مي
ها را در زنا تخمين بزنيد و بدانيـد كـه    فرانسوي تيسو پ توانيد اندازة غفلت از اينجا شما مي

م يكـي از   1918در سـال   شـد چنانچـه   زنا در آن جامعـه يـك عيـب اخالقـي محسـوب نمـي      
هاي معلم مدارس بـدون داشـتن شـوهر حاملـه شـد و در بـين مـأمورين وزارت معـارف          خانم

و ديده انم معلـم را نپسـن  انديشيد. بنابراين، عمل خ شخصي وجود داشت كه طبق نظام قديم مي
رجال برجسته به وزارت معارف اطالع داد، ولي وزارت معارف از موقعيت  موضوع را توسط

  خانم معلم به قرار ذيل دفاع نموده او را سرزنش و مالمتي هم نكرد:
  بايد مردم در امور شخصي ديگران دخالت نكنند. -1
  جنايتي كه آن خانم معلم مرتكب شده كدام است؟ -2
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  آيا مادر شدن يك زن بدون ازدواج نزديكترين راه به دموكراسي نيست؟ -3
هـا   شود اين است كه بايد آن فرانسوي تعليم داده ميو از جمله امور مهمي كه براي ارتش 

تدابير منع حمل را حتماً ياد بگيرند، گويا وظيفه است كه بايد هرنظامي مرتكب زنـا شـود، در   
منصبان نظامي بـه سـپاه مربـوط بـه خـود چنـين        م يكي از صاحب 1919روز سوم ماه مي سال 

  اعالن كرد كه:
منصبان و افراد نظامي شكايت دارنـد   ازدحام صاحب عموم مردم (غير نظامي) از كثرت و«

دهنـد كـه از    ها از روي اسـتبداد و داشـتن قـدرت بـه ديگـران اجـازه نمـي        گويند كه آن و مي
مند شوند و ادارة كماندوئي در كوشـش اسـت كـه تعـداد زنـان را       هاي نظامي بهره خانه فاحشه

ليكن پيش از تمام شـدن ايـن كـار مـا از     ازدياد بخشد تا اين كه به تمام نظاميان كفايت كند و 
 تتواننـد حاجـ   ها وقت زيادي را نگذراننـد و تـا مـي    نظاميان خواهشمنديم كه داخل اين خانه

  ».خود را بزودي روا كنند
تـرين و   خوانندگان بايد در اين اعالن رسمي كه از طرف كماندوي نظامي يكـي از مترقـي  

شـود كـه در    د، آيا از اين اعالن چنين فهميـده نمـي  ترين ممالك منتشر شده تأمل نماين پيشرفته
اي عقيده راجع به قباحت و حرمت زنا وجود ندارد؟ و نه حتـي عيـب و    ها به اندازة ذره دل آن

بـودن آن   بودن آن و اين كه جامعه، قـانون و حكومـت از تصـور گنـاه و عيـب      مخالف اخالق
ي اول يـك نماينـدگي تأسـيس شـده     ؟ در فرانسه پيش از وقوع جنگ جهان)1(خالي الذهن اند

                                         
كنيد  ارتشي كه داراي چنين اخالقي باشد و با اين روحيه بخواهد مملكتي را هم فتح كند آيا شما فكر مي -1

غلوب از حيث عفت و اخالق در چه حالتي قرار خواهد گرفت، در مقابل سپاهيان ديگري كه ملت م

%tÏ﴿هستند كه اگر ممالك را فتح كردند به گفتة قرآن كريم:  ©!$# βÎ) öΝ ßγ≈̈Ψ ©3 ¨Β ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# (#θ ãΒ$s% r& nο4θ n=¢Á9 $# 

(# âθ s?# uuρ nο4θ Ÿ2̈“9 $# (#ρ ã� tΒ r&uρ Å∃ρ ã� ÷èyϑø9 $$ Î/ (# öθ yγtΡ uρ Çtã Ì�s3Ζßϑø9 يعني كساني كه اگر در روي زمين ايشان را «. ﴾#$

ها منع  كنند و از بدي دهند و مردم را به نيكويي امر مي دارند و زكات مي قدرت دهيم نماز را بر پا نمي
گردند و  ها) همانند حيوانات وحشي مي . لذا ارتشي در زمين (ارتش امريكائيان و اروپائي»نمايند مي

ها به حدي رسيده  كنند و جهالت انسان اخالق، شرف، صالح و كرامت مردم را حفظ ميارتشي ديگر 

 .توانند فرق بگذارند كه بين اين دو لشكر نمي
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اش اين بود كه هـر زن از هـر محيطـي كـه باشـد و در هـر شـرايط و حالـت          بود كه مرام اوليه
اقتصادي و اخالقي كه زندگي نمايد مكلف است كه به ضرورت (تجربة جديد) پي ببرد و بـه  

د بـا يكـي از   خواهـ  آن قناعت كند و بطور عملي به تجربه و تطبيق بپردازد، لذا هركس كه مي
فرانـك فرانسـه    35دوشيزگان تماس بگيرد بايد از طريق همـين نماينـدگي باشـد و بايـد مبلـغ      

براي قسط اول بپردازد. وظيفة نمايندگي اين است كه بعد از اين مراحل دوشيزة مـورد نظـر را   
ت كند بـر ايـن كـه تمـام طبقـا      به وي تسليم نمايد و اسناد موجود در اين نمايندگي داللت مي

شـدند و ايـن كـار از     مند مي جامعة فرانسه با اين نمايندگي معامله داشتند و از خدمات آن بهره
  علم و چشم حكومت پنهان و پوشيده نبود.

  اين انحطاط و تنزل اخالقي تا جايي رسيد كه:
اگر در بعضي از مناطق فرانسـه مخصوصـاً شـهرهاي پـر ازدحـام، روابـط جنسـي مـا بـين          «

گرديـد در نظـر مـردم از جملـه      مانند پدر و دختر و برادر و خواهر برقرار مي نزديكان خانواده
  ».شد چيزهاي عجيب و غريب و شاذ و نادر شمرده نمي

  افزايش زنان فاحشه:

) يكي از اعضاي مجلس فرانسه اعالن كرد، پيش از M. Bulotبطوري كه موسيو بيولو (
رسيد، ليكن بـه هـيچ    ر به نيم ميليون ميوقوع جنگ جهاني اول تعداد زنان فاحشه در آن كشو

زيـرا   ؛شـرقي را بـا فـواحش فرانسـوي مقايسـه نمـود       ي هتوان وضعيت زنان فاحش صورت نمي
فرانسه از آنجايي كه يك مملكت متمدن و پيشرفته است پس بايد همه كارهاي آن در سـطح  

اي رنگـي بـه كـار    باال و منظم باشد، براي تحقق اين حرفه (زنـا)، جرايـد، مجـالت و پوسـتره    
شـدند و اعمـال ديگـري كـه      هاي شخصي دعـوت مـي   شد، افراد توسطه تلفن يا نامه گرفته مي

شد، ضمير و وجدان عمومي ايـن وضـع را    داران انجام مي براي خوشي و رضايت خاطر معامله
كرد، بلكه زناني كه به اين تجارت (نامشروع) مشـغول بودنـد در مسـائل سياسـي،      مالمت نمي

اقتصادي و طبقات باال و اعيان بر ديگر زنان ترجيح و برتري داشتند و داراي چنان مرتبـة  ملي، 
  عالي و بلندي بودند كه زنان زناكار در دوران ترقي مدنيت يونان از آن برخوردار بودند.
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) يكي از اعضاي برجستة پارلمان M. Ferdinand Dreyfusموسيو فردينان دريفوس (
زناكاري،  ي هسمت عضويت آن مجلس را داشت تصريح كرد كه پيشفرانسه كه چندين سال 

ــروز عمــل شخصــي شــمرده نمــي  ــBusinessشــود بلكــه تجــارت (  ام منظمــي  ي ه) و حرف
)Organized Industryآورنـد و   هاي آن سود هنگفتي بدست مـي  زيرا نمايندگي ؛) است

نـد و ديگـران در   نك هايي دارد كـه (مـواد خـام) را تهيـه مـي      پيشة مذكور در اين زمان نماينده
شهرها در گردش اند، داراي بـازار مـنظم و مرتبـي هسـتند كـه دوشـيزگان و كودكـان از آن        

اي كـه از ايـن بازارهـا خواسـته      اً مال التجارهشوند و اكثر ها وارد مي بازارها صادر شده و به آن
  . ... تر از ده سال باشد شود عبارت اند از: دختراني كه سن شان پائين مي

  نويسد: پاول پيرو مي
اين كار (پيشة زناكاري) در زمان ما يك نظام مستحكم و استواري است كـه كاركنـان و   «

چرخاننـد و اربـاب قلـم، ناشـرين      مـي  مامورين حقوق بگير هر طوري كه خواسته باشـند، آنـرا  
)، سـياحان و تجـار در   Midwives)، خطيبان، طبيبان، مختصصين زايمان (Publishersكتب (

  ».گردد نون جديد نشريات، اعالن و عرضه در آن استعمال مياكنند و ق آن خدمت مي
حـدود  هـاي معـروف م   خانه ولي بايد توجه داشت كه پيشة اين زن فاحشة زناكار در فاحشه

هـا زنـا    در تمـام آن و ... سـرايت كـرده    ها وخانه ها، رقاص خانه ها، قهوه نشده بلكه به رستوران
اي  گـري در آن امـاكن بـه انـدازه     گيرد و حيوانيت و وحشـي  بطور علني و آشكار صورت مي

گوينـد كـه در سـال     است كه بدترين نوع ظلم و تجاوز نيز به پاي آن نرسيده است، حتـي مـي  
جـواني را از مـرگ    ختردر مناطق شرق فرانسه پليس مجبور شد كه دخالت نمايد و د م 1912

نفـر بـا وي عمـل جنسـي انجـام داده بودنـد و هنـوز تعـداد          47نجات بدهد، زيرا در يك روز 
  زيادي در انتظار زنا با وي بودند.

 وقتي جنگ جهاني اول واقع شد، عالوه بـر زنـاي تجـارتي مشـهور، زنـاي متطـوع (بـدون       
زيـرا   ؛اجرات) هم پيدا شد و اين نوع زنا و فحشاي ابتكاري داراي اهميت و ارزش زيادي بود

خواستند به آن قهرمانـاني خـدمت كننـد كـه از خـاك فرانسـه دفـاع         پرست مي اين زنان وطن
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آوردنـد كـه پدرشـان     شان اين بود كه اطفالي را بـه دنيـا مـي    كردند و مزد و اجرت خدمت مي
  شدند. زنان به نام (مادران زمان جنگ) ناميده مي معلوم نبود، اين

هـاي شـرقي حتـي از ترجمـة آن      اي قابل تعجـب اسـت كـه زبـان     تصور اين واقعه به اندازه
هـا از   دادنـد و تشـويق و كمـك آن    زيرا اين زنان فحشا را به صورت منظم ادامه مـي  ؛عاجزند

هاي بزرگ، وقـت مـردم    امهشد و روزن طرف اهل فسق، و فجور، فضيلت و احسان شمرده مي
ها خدمت بيشـتري انجـام    گرفتند و دو روزنامه نسبت به ساير نشريات به آن را به خاطر آن مي

) و روزنامـة الفـي پاريزيـان    Fantasioفنتاسـيو (  ي هدادند كـه عبـارت بودنـد از: روزنامـ     مي
)Lavis, Praisienneاعـالن در   199هاي اخير اين جرايد تعـداد   )، حتي در يكي از شماره

  بارة آن زنان منتشر شده بود.

  طغيان شهوت:

هيجانات جنسي كه به اين اندازه زياد بود و به انواع فـواحش منجـر شـد از تـأثير ادبيـات،      
  ها، سينما، رقص، تĤتر و وسايل تحريك ابتذال و برهنگي بود. عكس

وسـايل و تـدابير   اي از ثروتمنـدان خودخـواه وجـود دارنـد كـه بـا تمـام         ن نيـز شـبكه  تا اآل
خواهند آتش شهوت را در وجود عموم مردم مشـتعل سـازند تـا بواسـطة آن تجارتشـان را       مي

و مجـالت ماهانـه بـه شـكل      هرونق دهند، در كنار آن روزنامـه، جرايـد، مجـالت پـانزده روز    
هاي برهنـه   آميز را با عكس كننده و تحريك ها و مقاالت گمراه مصور وجود دارند كه داستان

اسـت و صـاحبان ايـن     را اين وضـع عامـل بـزرگ توسـعة فحشـا     زي ؛رسانند الب به نشر ميو ج
اي براي منفعت خود همة قواي ذهني، فكري، زيركي و شـناخت اسـرار نفـوس     تجارت حرفه

هـا   برند تا خوانندة مسكين از دام صيدشان نتواند نجات يابد، عالوه بـر ايـن   بشري را به كار مي
به امـور   ها مملو از مسائل مربوط رسد كه همة آن هاي زيادي روزانه به چاپ مي كتب و رساله

اي زيـاد اسـت كـه در يـك چـاپ بـه        ها به انـدازه  جنسي و شوهوت حيواني است و تعداد آن
رسد، امكان دارد كه يك كتاب مربوط به اين موضوعات شصـت بـار و    پنجاه هزار شماره مي

هاي خاصي براي اين كار وجود دارنـد و نويسـندگان زيـادي     يا بيشتر به چاپ رسد و چاپخانه
ه بخاطر مقاالتي كه در بارة اين موضوعات نوشـته انـد شـهرت جهـاني كسـب      وجود دارند ك
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گـردد   هاي مربوط به فحشا نه تنها باعث توهين و رسوايي مؤلف نمي كرده اند، اين نوع كتاب
هايشان مسـتحق كسـب جـايزه     ها و كتاب ها در صورت استقبال مردم از نوشته بلكه مؤلفين آن

شـوند و يـا بـه مقـام كـروي       ان عضو انجمن علمي فرانسه قبول مـي شوند. بنابراين، يا به عنو مي
  شوند. ) نايل ميCreix d'hinneusدانيو (

بينـد و   حكومت به عوان تماشاگر، تمام اين وسايل و مظاهر تحريك، اغـوا و فحشـا را مـي   
گويد مگر آن اعالنات فحشايي كه بطور مـداوم پخـش شـود كـه      ها بد نمي به هيچ يك از آن

رســاند، لــيكن در آن  صــوت پلــيس بــا آن مخالفــت كــرده موضــوع را بــه دادگــاه مــيدر آن 
خـورد كـه بعـد از يـك جـزاي       ها دوست و خيرخواه چنين مجرميني زياد به چشم مـي  دادگاه

هـا بـه عنـوان قاضـي      زيرا كسـاني كـه در ايـن دادگـاه     ؛كنند ها را رها مي جزئي و كوچك آن
ها چشيده اند و بهره برده انـد و بعضـي از    ه از اين لذتشان كساني هستند ك نشسته اند اكثريت

شان را در نوشتن ادبيات جنسي بكـار گرفتـه انـد و اگـر برحسـب       ايشان كساني هستند كه قلم
تصادف در بين اعضاي دادگاه يك قاضي وجود داشته باشد كه از طرز فكر قديم برخـوردار  

كنند و آوازشـان را در جرايـد    دخالت مياديبان در اين موضوع باشد بزرگترين نويسندگان و 
شـان ادبيـات و    شوند تا بتواننـد در اجتمـاع   كنند و خواهان فضاي آزاد مي ها بلند مي و روزنامه

زنند كه مقيد ساختن انسـان بـه قيـود اخالقـي      هنر را ترقي داده مصدر خدمت گردند و ندا مي
ي زيبا از چه طريقي رشد و ترقـي  هاي تاريك گذشته معناي اختناق و عقب ماندن هنرها دوره

هاي برهنـه و مفتضـح در حالـت اجـراي عمليـات جنسـي، كـه از آن         كند، از طريق عكس مي
كننـد بلكـه در مـدارس و     ها توزيـع مـي   خانه ها و قهوه ها ساخته و نه تنها در بازارها، هتل آلبوم

) Emile Poureisyگذراند، دكتـر اميـل پوريسـي (    ها هم در دسترس شاگردان مي دانشگاه
  در گزارشي كه به دومين جلسه عمومي رابطة منع فواحش تقديم كرده چنين نوشته بود:

هاي برهنه و در حالت هتك حرمـت باعـث تحريـك و اخـتالل احساسـات و       اين عكس«
زنـد، مشـتري را بـه ارتكـاب      گردد، نظم احساس و شعور مـردم را بـرهم مـي    هيجان مردم مي

كننـدة آن در   ايستد، آثار بد و هـالك  از تصور آن موي بر اندام ميكند كه  جنايتي دعوت مي
اي است كه قلم از بيـان آن نـاتوان و عـاجز اسـت، بسـياري از       پسران و دختران جوان به اندازه
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آميـز اوضـاع اخالقـي صحيحشـان را از      هـاي تحريـك   ها در اثر اين عكـس  مدارس و دانشگاه
هـا   تر از اين عكس كننده هيچ چيز مضرتر و هالكدست دادند و مخصوصاً در دختران جوان 

  ».نيست
ها براي همـين هنرهـاي زيبـا     خانه ها و قهوه خانه ها، تĤترها، رقاص خانه تمام سينماها، نمايش

هاي نمايشي كه در فرانسه، طبقات ممتاز و بلندمرتبه اجتماعي  كنند و مخصوصاً صحنه كار مي
ــي  ــراوان م ــت و اشــتياق ف ــا رغب ــاطر  ن آن را ب ــايت خ ــندگان و هنرپيشــگان رض ــد و نويس گرن

كننـد، تمامـاً سرشـار از ابـزار و وسـايل ارضـاكننده شـهوات         تماشاچيان را به خود جلـب مـي  
هـاي مـذكور ايـن اسـت كـه بـدترين خصوصـيات         حيواني و شيطاني است، امتياز بارز نمايش

  دهند. هاي زيبا و با ارزش جلوه مي اخالقي را به صورت نمونه
خواهند وضعيت زنـدگي اجتمـاعي مـا را از خـالل      محققيني كه مي«گويد:  بيورو ميپاول 
نويسـان   هايي كه در مدت سي، چهل سـال قبـل توسـط نمايشـنامه     يابي  ها و شخصيت اين نمونه

گيرنـد كـه تمـام مـردان      ارائه شده است، تحقيق و بررسي كنند بدون شـك چنـين نتيجـه مـي    
بهـره انـد،    زندگي زناشويي است محروم و بـي  ي متي كه الزمهما از وقار و كراجامعة امروزي 

پس هر يك از همسران (شوهران) ما يا احمق و غافلند يا براي خانمشان عـذاب و مصـيبت، و   
بـه مـردان ديگـر    نـد  ها اين است كه هر لحظه از شوهرشان بـه سـتوه آمد   بهترين خصلت خانم

  ».تمايل نمايند
ه مخصوص طبقـة بـاالي اجتمـاع اسـت چنـين باشـد       نمايشي ك در صورتي كه وضع صحنه

زيـرا هـر حركـت، اسـلوب      ؛هاي عمومي را حـدس بزنيـد   توانيد حالت نمايشگاه خود شما مي
مـردم را فـراهم    ي هكالم، مناظر برهنگي و حاالت و چيزهاي ديگري كه اسباب خوشـي عامـ  

شود و  ه و اشاره عرضه ميها بدون شرم و حيا و بدون پرده و يا كناي نمايد در اين گردشگاه مي
هـا تقاضـا    فهمانند كه هرچيـزي را كـه شـهوت نفسـاني آن     از طريق اعالن براي تماشاچيان مي

دارنـد واقعـي    ها موجود و حاضر است و هرچيزي را كه به مردم تقديم مـي  داشته باشد نزد آن
)Realistic ي از ايـن  هـاي متعـدد   اش مثـال  ) است و ساختگي نيست، اميل پورسيي در بيانيـه

هاي تفريحـي تهيـه و مرتـب     هاي نمايشي را ذكر نموده كه آنرا بعد از گردش در مكان صحنه
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هاي نمايشي با حـروف هجـا بطـور كنايـه چنـين       ها و صحنه نموده است و از نام اين گردشگاه
  كند: تعبير مي

) و حركـات خـانم   Mondoguesآواز و اشـعار و سـخنان (   –ب  –در صحنة نمايشـي  «
شه در آخرين درجة ناز، خميازه و كرشمه بود، منظرة پشـت او طـوري بـود كـه تصـوير      هنرپي

داد و تعداد تماشاچيان بيشتر از هزار نفـر بـود كـه در     آميزش جنسي را نشان مي آخرين مدارج
ميانشان از طبقة اشراف نيز بودند، همه اهل مجلس فريفته و مسحور وي شده بودند و هرلحظه 

  ».شد با صدائي بلند شنيده مي ها صداي تحسين آن
هاي كوتاه بود. حركات، سكنات و سـخنان بـه آخـرين درجـة      خواندني –ن  –در صحنة «

رسيد و پسران و دختران خردسال هم بودند كه با بزرگسـاالن   وقاحت، فضيحت و رسوائي مي
  .»زدند ديدند كف مي كردند و هر منظرة مفتضح و رسوايي را مي آن صحنه را تماشا مي

اهل مجلـس پـنج بـار بـه آواز بلنـد از خـانم هنرپيشـه خـواهش          –ل  –در صحنة نمايشي «
خواست خاتمه دهد  كردند كه آن صحنة نمايشي را كه با صداي دلفريب شيرين و دلكش مي

  ».تكرار كند
تماشاچيان به او بسيار اصرار كردند و او را چند بار وادار بـه تكـرار آن    –س  –در صحنة «

اي كه او خسته شد و فرياد زد: اي فاسدان! خدا شما را هـالك   نمايش مفتضح كردند تا اندازه
از صـحنه خـارج شـد و رفـت؟ در      م بـود در كنارآن كه بينيد كه در اين صحنه  سازد، آيا نمي

آبرويي وجود داشت كه حتي خـود آن   تي، دنائت، حقارت و بياين نمايش آخرين درجه پس
  ».اش بود نتوانست بر آن كار صبر كند زن كه شغل هميشگي

هـاي قرعـه را    بعد از ختم نمايش هنرپيشگان مرد قرعه انداختند كه برگـه  –ز  –در صحنة 
آن فرد شب را افتاد  ها مي فروختند و اگر برگ قرعه به نام هر يك از آن به قيمت ده سنت مي

  ».كرد با او سپري مي
شان بطور كلي بـدون لبـاس بـود و     گرديدند كه جسم نويسد: زناني ظاهر مي پاول بيوره مي

  پرداختند. به همان ترتيب به نمايش مي
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مشــهور فرانســوي بــه نــام تامــپ  ي ه) در روزنامــAdolph Briasonآدولــف ريســان (
)Tampsنويسد: ده به صورت انتقاد و اعتراض ميگيري كر ها خرده ) بر اين نوع نمايش  

اي بس عظيم است كه بعد از اين هيچ چيزي باقي نمانـد غيـر از ايـن كـه خـود       اين فاجعه«
منظرة فحشا را نيز به طور آشكار نشان دهند و حقيقت اين است كه گوئي هنرهاي زيبا بـدون  

  ».تواند به مرحلة كمال برسد آن نمي
) از آن Sexual Scienceري كه به نـام علـوم جنسـي (   خود حركت جلوگيري از باردا

زيـرا   ؛شود در اشاعه و پخش فحشاء و فاسد ساختن اخالق سهم چندان كمي هم ندارد ياد مي
بواسطة آن، توضيحات حـاملگي و ديگـر امـور مربـوط بـه آن از قبيـل چگـونگي اسـتفاده از         

يلي در كتـب و نشـريات عرضـه    هـاي تفصـ   ... را در مجالس عمومي با عكس و بيانيه داروها و
دارند طوري كه بعد از آن ديگر به شرح و توضيح وظايف دستگاه تناسلي هـيچ احتيـاجي    مي

دهند، يعني وظيفـة دسـتگاه    هاي علوم جنسي نيز همين وظيفه را انجام مي ماند، كتاب باقي نمي
، تحقيق و علـوم  دارند و نام علم تناسلي را با همه كم و كيف آن به كوچك و بزرگ بيان مي

برند، تا اين كـه هـيچ اعتـراض و     اي در آن به كار مي تجربي و طبيعي را به عنوان نقاب و پرده
انتقادي به آن نشود و از كردة خويش فراتر رفته اين عملشان را بـه نـام خـدمت اجتمـاعي نـام      

  گويند كه: نهاده اند و مي
  ».وط به روابط جنسي بركنار داريمها و اشتباهات مرب خواهيم مردم را از لغزش ما مي«

اما حقيقت اين است كه نشر اين ادبيات، علوم و تعليمات امور جنسي و تعميم و گسـترش  
آن تا اين حد وسيع و گسترده، از وجود زنان، مردان، جوانـان و كهنسـاالن تمامـاً حيـا را دور     

كـه امـروز يـك دختـر      كارد، نتيجه چنـين شـده   ها مي حيايي و وقاحت را در آن كرده بذر بي
دانـد،   اي كه هنوز به سن بلوغ نرسيده است تمام امور مربوط بـه مسـائل جنسـي را مـي     مدرسه

چيزهايي را كه در زمان گذشته جوانان هم از آن خبري نداشتند و هم چنين در وجود پسـران  
ايـن سـن    شهواني پيش از موعد مقرر به هيجان آمده بطوريكه در ي هتر از سن بلوغ غريز پائين

سـازند، و   پردازند و خود را تابع هـوا و هـوس شـيطاني مـي     و سال به امور جنسي و شهواني مي
سـپارند، در صـورتي كـه ازدواج سـن معينـي را اقتضـاء        اراده و اختيار خود را به شـهوت مـي  
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كند، ولي اين امور به سن معيني مقيد نيست و جوانان در سـن دوازده و سـيزده سـالگي بـه      مي
  كنند. جنسي گرايش پيدا ميامور 

  عالئم هالكت ملي:

 ندر صورتي كه انحطاط اخالق، پيروي از هوا و هوس، عبادت شهوت در يك ملت به اي
شدن زن و مرد و پير و جوان در لـذت بـه ايـن حـد برسـد و هيجـان        درجه رسيده باشد و غرق

ده باشـد، طبيعـي اسـت    جنسي، ايشان را به جنون كشانيده از حالت توازن و تعادل بيرون كشـي 
كه در آن ملت همه اسباب هالكت و تباهي و سقوط در آتش مهيـا شـده و ملـت مـذكور بـه      

بينند كـه داراي قـدرت، شـوكت و     تدريج رو به زوال خواهد رفت، اگرچه مردم در ظاهر مي
 ها در لهو و لعب و لذائذ مـادي  كنند كه غرق بودن آن گيري مي باشند، و چنين نتيجه سلطه مي

تـرين گـودال    هـايي كـه در عميـق    باشد و چه بسا ملـت  مانع ترقي نبوده بلكه عامل پيشرفت مي
شهوت و لهو و لعب افتاده اند و به همان اندازه در بلندترين مراتب ترقي و تمدن قـرار دارنـد،   

زمـان   زيرا اگر قوة تعمير و قوة تخريب هـم  ؛ليكن چه حكم غلط و نتيجة دور از واقعيتي است
، در يك ملت وجود داشته باشد و قوة تخريب را در شمار قوة تعميـر بـه حسـاب آوريـم     باهم

  .مرتكب اشتباه بس بزرگ شده ايم
دهيم كه تاجري در پيشة خـود داراي مهـارت كامـل     اين مطلب را با يك مثال توضيح مي

اش ثروت هنگفتـي جمـع نمـوده اسـت و در عـين حـال بـه         بوده با ذكاوت و زحمت و تجربه
ها نيز مبتال باشد پس بزرگترين اشتباه اين خواهد بود كه  خواري و قماربازي و امثال آن ابشر

  اين دو چيز متضاد را در زندگي وي از اسباب و عوامل تقدم و ترقي وي به حساب آوريم.
درست كه عمـل اول او از عوامـل پيشـرفت و ترقـي اوسـت ولـي عمـل دوم او از عوامـل         

صفات اولـي ثابـت و پايـدار     ي رود، اگر هستي و وجود او بواسطه تخريب و تخلف بشمار مي
است وضع مذكور اين معني را ندارد كه صفات ديگر وي عمل تخريب را در وجود او انجـام  

دهند بلكه اگر خوب دقت كرده و عميقاً بيانديشيد به خوبي متوجه خواهيد شـد كـه ايـن     نمي
هاي او را كه بـا زحمـت و    كاهد و ثروت و ذخيره قوة تخريبي از قواي عقلي و جسماني او مي

خره زمـان متوسـط   كشـاند و بـاآل   مشكل فراوان اندوخته است به تدريج به نابودي و زوال مـي 
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 ي ههـاي اندوختـ   رسد چون اگر قمار بر شخصي غلبه كند همه ثـروت  يكبارگي آن هم فرا مي
 عرض خطـر قـرار دارد، اگـر شـيطانِ    كشاند و او هميشه در م او را به تدريج به فنا و نابودي مي

االمـر دسـت   هاي زيادي شده آخر مرتكب اشتباه شراب بر انسان تسلط پيدا كند در حال مستي
ماند و همچنين شيطان زنا و فسق و فجور در انتظار فرصت است تـا ايـن كـه او را بـه      خالي مي

هـا نباشـد نخواهيـد     انقتل و يا هالكت ديگري بياندازد ولي اگر اين تاجر در چنگال اين شـيط 
  توانست ميزان پيشرفت، ترقي و موفقيت او را حدس بزنيد.

زيـرا آن ملـت نيـز بـا فضـل و       ؛توانيد وضع يك ملت را بـا آن مقايسـه كنيـد    حال شما مي
گـذارد و ممكـن اسـت     اش ابتدا در راه ترقي و پيشـرفت قـدم مـي    بركت قواي تعمير و ايجابي

عالي نرسيده به علت نداشتن رهبريت ليكن هنوز به مراتب چندين درجة آن را هم طي كند و 
اش را مهيـا   كند و با دست خود اسـباب تبـاهي   سالم و رشيد دوباره به عقب برگشته سقوط مي

  كشاند. سازد و خود را به نابودي و هالكت مي مي
رود و ليكن وسـائل تخريـب    درست است كه تا مدتي با داشتن قوة تعمير و ترقي پيش مي

خورد تا اين كه ميـان   هالكت در همان وقت از او جدا نيست، قوة حياتي، او را از داخل ميو 
اي  رسد كه اگر زمانـه بـر او انـدكي فشـار وارد سـازد و صـدمه       تهي شده ضعفش به حدي مي

  كند كه ديگر قادر به بلندشدن نخواهد بود. بزند، چنان سقوط مي
كه نظام اجتماعي فاسد مملكـت   ملت فرانسه الكت و خرابيدر اينجا علل و اسباب مهم ه

  كنيم. ارمغان آورده بيان مي ها به آن

  انحالل قواي جسماني:

هـا رو   ها اين بود كه قـواي بـدني آن   راني و تسلط شهوت بر فرانسوي شهوت ي اولين نتيجه
زيرا هيجان و تحريـك دائمـي، اعصـاب و عضـله و      ؛به انحالل رفته روز به روز ضعيف شدند

هـا را از بـين بـرده و     پرسـتي صـبر و تحمـل آن    شان را ضعيف و سست كرده و شهوت اياعض
طغيان شهوت به سالمتي ايشان نيز صدمه زده بود، از اوايـل قـرن بيسـتم در ارتـش فرانسـه آن      

 صحت و تندرستي كه براي يك فرد نظامي الزم است به طور كامل موجود نبـوده بلكـه هـر   

و جواناني كه در سابق واجد شرايط نظامي بودند رو به قلـت   سال رو به ضعف و خرابي است
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شوند اين يك ميزان صـحيح و دقيـق اسـت     و كمي هستند و با گذشت زمان كمتر و كمتر مي
  دهد. كه به مانند ميزان الحرارت، كيفيت انحالل قواي بدني ملت فرانسه را نمايش مي

فرانسه وجود امراض مسـري و وخـيم   از جملة مهمترين عوامل انحالل قواي جسماني ملت 
بود، چنانچه تعداد نظامياني را كه در دو سال اول جنگ جهاني اول حكومت فرانسه از ارتش 

ها به مرض سـيفليس مبـتال بودنـد و     اخراج كرد بالغ بر هفتاد و پنج هزار نفر بود، زيرا همة آن
  شده بودند. نفر به اين مرض دچار 242در يك زمان در يك قشلة متوسط تعداد 

خود شما فكر كنيد كه در اين زمان حساس و خطرنـاك كـه ملـت مـذكور بـين مـرگ و       
ود كه براي باقي ماندن و سالمت مملكت فرزندانش بجنگند ندگي قرار دارد چه اندازه نياز بز

پرستي، همه به امراض و مصائب گرفتار بودند و فرانسه در مـوقعيتي   ها از فرط شهوت ولي آن
كـرد تـا آن    انداز مي تي يك فرانك را هم بايد با احتياط و دقت زيادي ذخيره و پسبود كه ح

رسـيد ولـي    شان به مصرف مي پول و ثروت و آن قواي دماغي و جسماني در راه دفاع از وطن
منـد سـاختند بلكـه در آن     راني نـه تنهـا جسـم و جـان خـود را متضـرر و زيـان        بواسطة شهوت

  ثروت و وسايل دفاعي را هم بر باد دادند. موقعيت حساس قسمت عظيمي از
  گويد: ) كه از طبيبان نظامي فرانسه است ميDr. Lareddeدكتر الريد (

هر ساله تعداد سي هزار نفر در فرانسه در اثر مبتالشدن به مرض سيفليس جـان خـود را از   «
  ».دهند و اين مرض خطرناكترين مرضي است كه ملت فرانسه دچار آن هستند دست مي

پرسـتي امـراض    اين فقط يكي از امراض آن ملت است كه در كنار آن از اين همه شـهوت 
  آيد. متعدد و زياد ديگري نيز بوجود مي

  فساد نظام خانوادگي:

بند و باري بر ملت فرانسه نازل كـرد فسـاد و    دومين مصيبت بزرگي كه طغيان شهوت و بي
جـاوداني   ي هاست اين نظام تنها از رابطـ پراكندگي نظام خانوادگي بود و همانطور كه آشكار 

آيد كه بـا وجـود آن در ميـان افـراد خـانواده آرامـش        زن و مرد بواسطة عقد نكاح بوجود مي
نظمـي را از بـين    هـاي بـي   سازد كـه زمينـه   روحي ايجاد شده فرديت را به اجتماعيت تبديل مي

ن نظام است كه فضـاي پـاك   گرداند و در چهارچوب اي برده و مردم را تابع نظام و مدنيت مي
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هاي آينـده را بـر اخـالق پـاك و      آيد و نسل محبت، مهرباني، فداكاري و شجاعت بوجود مي
اي كه زنان و مردان آن از مقاصد نكـاح و   دهد و ليكن جامعه تربيت صحيح و سالم عادت مي

ي اهداف آن خبري نداشته باشند و مقصودشان از رابطة جنسـي غيـر از فضـاي شـهوت حيـوان     
اي كه زن و مرد آن بـه خـاطر ايـن رابطـه ماننـد پروانـه سـرگردان         چيز ديگري نباشد و جامعه

بگردند و بر اين گل و آن گل بنشـينند و هـر بـاغي كـه آمـاده شـد بـدون قيـد و شـرط از آن          
اي نظام فاميلي پيدا شود و اگر بطور فـرض   استفاده برند ديگر امكان ندارد كه در چنين جامعه

زيـرا افـراد آن جامعـه طـوري عـادت كـرده انـد كـه          ؛ود اسـتقرار نخواهـد داشـت   هم پيدا شـ 
توانند به تكاليف، واجبات، حقوق و قيـودات اخالقـي پايبنـد باشـند، پـس نتيجـه و تـأثير         نمي

شود كه نسل آينده از لحاظ اخالق نسبت بـه نسـل    حاالت عقالني و اخالقي مذكور چنين مي
رسـد كـه شـيرازة     د و انانيت و خودپسندي افراد بـه حـدي مـي   آي تر بار مي سابق بدتر و خراب

سبكي و خفت و رنـگ پـذيري مـردم سياسـت ملـي و بـين        ي هپاشد، بواسط اجتماع از هم مي
شود كه باد هـر طـرف    ياي در جريان باد م شان داراي موقف ثابت نبوده بلكه مانند ذره المللي

كنـد و زنـدگي افـراد بـه      شاپيش باد حركت ميجريان داشته باشد آن ذره نيز همانند كاه در پي
باشـد و اضـطراب    سبب نبودن خانواده و فاميل مكدر بوده داراي آرامش و سكون روحي نمي

هـا   شـوند، تمـام ايـن    گيرد  از داشتن آرامش ذهني محروم مي و تشويق روحي ايشان را فرا مي
لـذات حيـواني، خـود را     عذاب و دوزخ دنيوي اند كه انسان بواسطة غرق شدن در تمتعـات و 

  سازد. گرفتار آن مي
كنند و شـما از   در فرانسه امروزي از هر هزار زن و مرد تعداد هفت يا هشت نفر ازدواج مي

كننـد تخمـين بزنيـد، آن تعـداد كمـي كـه        توانيد تعداد افرادي را كه ازدواج نمي اين آمار مي
ا رعايت نكـرده بـه قـوانين اصـول آن     شان عفت و پاكدامني ر نمايند نيز در ازدواج ازدواج مي

مقيد نيستند، هدف آنان ايـن نيسـت كـه بواسـطة ازدواج داراي زنـدگي آبرومنـد و بـا عفـت         
باشند، بلكه هدفشان همه چيز است جز اين مطلب. اكثراً هدفشان از ازدواج اين اسـت كـه بـه    

قـانوني بدهنـد تـا    آن فرزندي كه پيش از ازدواج بوجود آمده است بواسطة اين ازدواج جنبـة  
  شان در بيايد. بصورت فرزند قانوني
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) در فرانسه اين Working Classنويسد: از عادات معمول طبقة كارگر ( پاول بيورو مي
كنـد كـه فرزنـدش     ها ازدواج مي گيرد كه به شرطي با آن است كه زن از رفقاي خود تعهد مي

او محسـوب شـود و زنـي بـه دادگـاه       كه پيش از ازدواج والدت نموده به عنوان فرزند قانوني
  ) حاضر شده گفت:Seineحقوق شهر سين (

من در وقت نكاح به شوهرم به صراحت گفتم كه مقصود من از اين ازدواج فقـط قـانوني   «
نمودن فرزنداني است كه در اثر رابطه و تماس با وي پيش از اين عقد بوجود آمده اند و نيـت  

يست كه با وي به عنوان يك خانم زندگي كنم لـذا همـان   من اين نبوده و در حال حاضر هم ن
روزي كه با شوهرم ازدواج كردم در همان روز نيز از وي جدا شدم و تا امـروز بـا او مالقـاتي    

  ».خواستم كه با وي معاشرت زوجيت داشته باشم زيرا هيچ وقت نمي ؛ام نداشته
  ت:هاي مشهور فرانسه به پاول بيورو گف رئيس يكي از دانشگاه

خواهند كه ازدواج را براي زنا و فحشاء بكار گيرند به اين ترتيب كـه   عموم جوانان ما مي«
گردنـد تـا ايـن كـه      بـاك مـي   ايشان مدت ده سال و يا بيشتر در وادي فسق و فجور آزاد و بـي 

شـوند بناچـار بـا همـان زنـي ازدواج       رسد كه از اين آوارگـي و تشـويش خسـته مـي     زماني مي
اين ازدواج هم  ي هغير مشروع داشتند تا اين كه بواسط ي هدين سال با وي رابطكنند كه چن مي

منـد   از آرامش روحي داشتن خانواده برخوردار شوند و هم از رفاقت آزاد بيرون از خانه بهـره 
  ».گردند

شود يعني اگر يك مرد متأهـل زنـي    زناي زنان و مردان متأهل در فرانسه عيب شمرده نمي
يقه انتخاب كند هيچ الزم نيست كه موضوع را از ديگران پنهان دارد و اين كـار  را به عنوان رف

  وي در اجتماع يك كار عادي و معمولي است.
گسلد و گاهي هم  به همين سبب رابطه نكاح بسيار ضعيف است كه با كمترين مناسبت مي

دانشـمند فرانسـه    كند و بس، چنانچه يكي از مردان اين رابطه فقط تا چند ساعت ادامه پيدا مي
كه چندين مرتبه به مقام وزارت هم رسيده بود نقل كرده كـه او زنـش را پـنج سـاعت بعـد از      

اي  گويند: علل طالق و جـدائي در آن مملكـت بـه انـدازه     ازدواج طالق داده و بطوري كه مي
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آورد مثل خرخر كـردن يكـي از    زده را هم به خنده مي ساده و بسيط است كه شخص مصيبت
  ها سگ ديگري را دوست نداشته باشد. ن در خواب و يا اين كه مثالً يكي از آنزوجي

 294) در يـك روز  Seineاي زياد است كه در دادگاه حقوق شـهر سـين (   طالق به اندازه
كه قانون جديد طالق تصويب  1841نكاح فسخ و در دفتر قيد گرديده و در اين شهر در سال 

م شـانزده هـزار و در    1913م هفت هزار، در سال  1900ال شد تعداد چهار هزار، طالق، در س
  م بيست و يك هزار طالق واقع شد. 1931سال 

  به گور كردن نسل زنده

از آنجايي كه تربيت اوالد باالترين عمل اخالقي است كه مرد براي اين كار بايد بـر نفـس   
مشـقات و تكـاليف   هاي نفساني را ترك كند و  خود غلبه داشته، هوا و هوس و ديگر خواهش

را قبول نموده و از مال و جان بگذرد لذا مردم خودپسند و خودپرستي كه تابع هوا و هـوس و  
بندة شهوت حيواني باشند امكان ندارد كه بـه ايـن وظيفـه تـن دهنـد و مسـئوليت آن را قبـول        

  نمايند.
دت حـ  از شصت يا هفتاد سال به اين طرف تبليغ جلـوگيري از بـارداري بـا همـه شـدت و     

جريان دارد و اين حركت هر زن و مرد فرانسوي را وا داشته تا تمام تدابيري را كه مانع نتيجـة  
طبيعي تلذذ و استمتاع جنسي گردد (حمـل و والدت) بكـار بندنـد و در حـالي كـه از روابـط       

شوند خود را از داشتن اوالد محفوظ دارند، هـيچ شـهر و روسـتايي نيسـت      مند مي جنسي بهره
روز روشــن دارو و وســايل جلــويگري از بــارداري فروختــه نشــود و اســتعمال آن   كــه در آن

كنند چون هر  منحصر به اهل فحشا نبوده بلكه بسياري از اشخاص متأهل هم از آن استفاده مي
شان با پيدا شدن اوالد مكدر و تلخ نگـردد،   زن و شوهري آرزو دارند كه عيش و نوش جنسي

رود حتي متخصصين آمار مربوط به جمعيت در فرانسه  مي كاهش نسل با سرعت زيادي پيش
استفاده از آن داروها از بادار شدن  ي هزنند كه ساالنه حدود ششصد هزار نفر بواسط حدس مي

شـوند،   كنند. بنابراين، هر سال تعداد ششصد هزار طفل زنده به گور و دفـن مـي   خودداري مي
ا و تـدابير الزم زن حاملـه شـود آن را سـقط     ولي اگر گاهي هم به وجود استعمال ايـن داروهـ  

رهاند، با اين سقط جنين ساالنه در حدود چهارهزار طفل بـه   نموده خود را از مسئوليت آن مي
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شوهر نبوده بلكـه زنـان شـوهردار     شوند. اين كار منحصر به دوشيزگان بي ديار عدم سپرده مي
شـمارند بلكـه    الق اين عمل را گناه نمـي كنند و از نگاه اخ ها برابري مي هم در اين وادي با آن

شـود   دانند، با وجود اين كه اين كار از نظر قانون جرم محسـوب مـي   آن را حق واجب زن مي
كند و ممكن است از هر سيصد زن فقـط يكـي بـه دادگـاه سـپرده       پوشي مي قانون از آن چشم

ب آمـده و آزاد  گنـاه بـه حسـا    % بـي  75شـوند   شود و تازه كساني كـه بـه دادگـاه سـپرده مـي     
  شوند. مي

تدابير و وسايل سقط را نيز بسيار آسان نموده اند و در اين باره هميشه تبليغـات و نشـريات   
توانند جنين را سقط كنند و آن زناني هم كه خودشـان   اي كه زنان خودشان مي دارند تا اندازه

كننـد طـوري كـه     مـي  توانند برآيند از داروهاي طبي و وسايل جديد اسـتفاده  از عهدة آن نمي
  تر از كندن دندان فاسد در دهان است. تر و ساده كشتن طفل در رحم نزد ايشان آسان

اين تمدن و عقليت جديد اروپا عاطفة مادري را از بين برده، عاطفة مادريي كـه جهـان آن   
ي داند ولي او از اوالد منزجر اسـت و حتـي آن را بـد دانسـته بـا و      را باالترين مرتبة محبت مي

كند، آن اطفالي هم كـه بـا وجـود آن همـه تـدابير سـالم بـدنيا         دشمني و او را زنده به گور مي
شوند، چنانچه باول بيورو اين حقيقت  آيند با خشونت و شدت و دشمني فراواني مواجه مي مي

  گويد: آور را يادآوري كرده مي رنج
شود مطالعه  شان وارد مي طفالها مصايبي را كه از طرف پدران به ا اكثر اوقات در روزنامه«
چشـانند، ايـن    ها را به فرزنـدان خـود مـي    بينيم كه پدران چگونه بدترين شكنجه كنيم و مي مي

داننـد كـه ايـن     د و لـيكن مـردم مـي   كنند كه مهم و با ارزش باشـ  ها حوادثي را نشر مي روزنامه
به سبب آن است كـه   شوند و اين همه عذاب همانان گرامي با چه قساوت و عذابي روبرو ميم

ها تلخ خواهند ساخت... اين بيچارگـان   كنند كه فرزندان لذت زندگي را بر آن پدران فكر مي
آيند كه مادرانشان از سقط كـردن خـودداري كننـد ولـي همـين كـه بـدنيا         هم وقتي به دنيا مي
  چشند. شان را آنطور كه شايد و بايد مي آمدند جزاي آمدن

مادران در برابر اوالد بـه حـدي اسـت كـه باعـث خنـده و در        گاهي اين كراهت و دشمني
يك زن فوت كرد، مـادرش جسـد وي    ي هگويند كه طفل شش ماه واقع گريه است، مثالً مي
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خواند، سپس به خانة همسايگان  رقصيد و غزل مي را پيش روي خود گذاشته از خوشحالي مي
آوريم، ديگر من و شوهرم با آرامش و  رفته گفت كه ما بعد از اين طفل ديگري را به دنيا نمي

دانيد كه وي چه مخلوق بد و نا آرامي بود، هيچگاه از گريـه   كشيم، شما نمي آسايش نفس مي
سـاخت كـم مانـده بـود كـه نتـوانيم از        داشت و هميشه خانه را كثيف مـي  كردن دست بر نمي
  شرش نجات يابيم.

آوري رو بـه ازديـاد، انتشـار و كثـرت      سرسـام تر اين كه كشتن اوالد با سـرعت   بدتر و تلخ
پوشـي   هاي فرانسه در برابر اين جنايت بزرگ همان غفلـت و چشـم   است و حكومت و دادگاه

جوان كـه اوالدشـان    ي هدهند، چنانچه دو دوشيز كنند كه در مقابل سقط جنين انجام مي را مي
  و جزا نجات يافتند.را به قتل رسانده بودند به دادگاه سپرده شدند ولي از عقوبت 

يكي از اين دو دختـر طفلـش را در آب غـرق كـرده بـه قتـل رسـانيده بـود در حـالي كـه           
كردنـد   خويشاوندان وي قبالً يك طفل او را تربيت كرده بودند و اين طفلش را هم تربيت مي

هـا را نپذيرفتـه وي را بـه قتـل رسـانيد ولـي دادگـاه جـرم او را          ليكن اين دختر ظالم سخن آن
  وري ساده و سبك شمرده كه قابل مجازات ندانست. بنابراين، او را از جزا معاف نمود.ط

ديگري طفلش را خفه كرده بود و با وجود اين كه هنوز نفس آن طفل معصوم باقي مانـده  
كوبـد و متالشـي    بود از ترس اين كه مبادا دوبـاره زنـده شـود سـر او را محكـم بـه ديـوار مـي        

كند، قضات دادگـاه فرانسـه ايـن زن را     ن را به جان آفرين تسليم ميكند و آن طفل هم جا مي
) Seineشـهر سـين (   ي هم در محكمـ  1918هم مجرم و قابل جزا و قصاص ندانستند. در سال 

خواست زبان طفلش را از حلقش بيرون آورد لذا سـرش را   اي را احضار كردند كه مي رقاصه
قطع شـده بـود تـا ايـن كـه طفـل جـان داد، زن        مجروح كرده بود و شاهرگ (حبل الوريد) او 

بـه عنـوان مجـرم شـناخته      / دادسـتانها هـا  ارنوالسمذكوره هم در نزد قضات و وكالي دفاع و 
  ».نشد

توانيد وسيله و تدبيري براي نجات ملتي كه تا اين حد بـا نسـل خـود دشـمني و      آيا شما مي
الـد بـراي بقـا و دوام يـك ملـت      عداوت داشته باشد از هالكـت و تبـاهي بيابيـد؟ تناسـل و تو    

ضروري و حتمي است و ملتي كه با نسلش دشمني كنـد در حقيقـت بـا خـود دشـمني كـرده       
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خواهد كه خود را نابود كند، اگر چنين ملتي در خـارج هـم دشـمني نداشـته باشـد       است و مي
كند و خودش با دست خـود، خويشـتن را محـو و     براي محو و نابوديش همين كار كفايت مي

  سازد. بود مينا
همانطور كه قبالً هم تذكر دادم نسـبت والدت در فرانسـه در شصـت سـال گذشـته رو بـه       

ها نسبت متوفيات زيـادتر از متولـدين اسـت و در بعضـي      كمي و قلت است، در بعضي از سال
شـود، از طـرف ديگـر     ها هردو نسبت برابر است و گاهي نسبت متوفيات كمي بيشـتر مـي   سال

شوند هر سـاله رو بـه افـزايش اسـت چنانچـه در سـال        كه از فرانسه خارج مي تعداد مهاجريني
دادنـد و   ها را مهاجرين تشكيل مـي  م از چهل و دو ميليون جمعيت فرانسه سه ميليون آن 1931

اگر چنين وضعي ادامه پيدا كند در اواخر قرن بيستم ساكنان اصلي فرانسـه در وطـن خودشـان    
  مانند. در اقليت مي
ثمرات و نتايج نظريات و افكاري كه در اوايل قـرن نـوزدهم بـر اسـاس حركـت       اين است

  ها بوجود آمده بود. آزادي زنان و محافظت حقوق آن



 

  هايي از ممالك ديگر نمونه

  آمريكا:

بخاطر بررسي يك جريان تاريخي بـود.  ذكر نظريات فرانسويان و نتايج حاصله از آن فقط 
بنابراين، نبايد چنين تلقي گردد كه ملت فرانسه در اين خصوص تنها بوده و كشورهاي ديگـر  

آن ايمـان   ي ههمانند آنان نيستند، بلكه تمام مللي كه به نظريـات اخالقـي و مبـادي يـك جانبـ     
هـايي را از   خـواهيم مثـال   اينجا مي ها مشابه و همانند هستند. در داشته باشند در اين رابطه با آن

  اياالت متحده آمريكا ارائه دهيم، آن آمريكايي كه نظام اجتماعيش در اوج جواني قرار دارد.

  انگيز در اطفال: تأثير محيط هيجان

) Juveil Corut) كه رئيس دادگاه جنـايي نوجـوان (  Ben Lindseyقاضي بن لندي (
ي پيش آمد تا راجع به اخـالق جوانـان آمريكـايي    ) بود برايش فرصتDenverدر شهر دنور (

 Revolt Of Modernاطالعاتي بدست آورد، او در كتـابش بـه نـام تمـرد نسـل جـوان (      

Youthنويسد: ) مي  
شوند و از سنين خردسـالي   كودكان در آمريكا طوري هستند كه زودتر از معمول بالغ مي«

  ».شود احساس و هيجان جنسي در ايشان زنده مي
گيـري كـرد كـه در بـين      دختر را مورد بررسي قرار داد و چنـين نتيجـه   312مذكور قاضي 

شان بين يازده تا سيزده بود به بلوغ رسيده بودند و در ايشـان عالمـات    دختر كه سن 255ها  آن
گردد كه بطور عادي بايد در  هاي جسماني مشاهده مي شهوت جنسي و تمايالت و درخواست

  تر مشاهده شود.دختران هجده ساله يا باال
 Laws) در كتابش به نام قوانين جنسـي ( Edith Hookerهمچنين دكتر اديب هوكر (

Of Sexنويسد: ) مي  
شـوند   هيچ جاي تعجب نيست كه حتي در بين طبقات باسواد و پولدار دخترانـي پيـدا مـي   «

هاي هفت و هشـت سـالگي بـا كودكـان هـم سـن و سـال خـود رفاقـت و مـراوده            كه در سال
  ».گردند نند و احتماالً به فحشا هم مبتال ميك مي
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  گويد: دكتر مذكور مي
اي از يـك خانـدان بـا شـرف و آبرومنـد بـا بـرادر و گروهـي از رفقـاي           دختر هفت ساله«

برادرش مرتكب فحشا شده بود، يك گروه پنج نفري ديگـر كـه شـامل دو دختـر و سـه پسـر       
جنسـي   ي هاً پي بردند كه با همديگر رابطـ كردند و اخير بودند نيز در همسايگي هم زندگي مي

كردنـد در حـالي كـه بزرگتـرين      داشتند و ديگر دختران و پسران را هم به اين كـار وادار مـي  
ها ده ساله بود، دختري ديگري كه نه سال داشت و ظاهراً تحت مراقبت شديد بود خـود را   آن

  ».دين نفر شده بودچن ي هزيرا در اين سن و سال معشوق ؛دانست بسيار خوشبخت مي
) يـادآوري شـده اسـت كـه در     Bultimoreدر يك گزارش پزشكي از شـهر بـالتيمور (  

ها در رابطـه   مدت يك سال در شهر مذكور تعداد يك هزار شكايت موجود بوده كه تمام آن
  باشد. با ارتكاب زنا با دختران كمتر از دوازده سال مي

جنسـي   ي هرهيجان كه احساسات و قواي غريـز اين بود ثمره و ننتيجه ابتكاري آن محيط پپ
  كند. را بيدار مي

  گويد: آمريكايي مي ي هيك نويسند
كنند چنـان از فطـرت دور اسـت     اوضاع و شرايطي كه اكثريت مردم ما در آن زندگي مي«

شـوند و ايـن كـار چـه      كه پسران و دختران از سن پانزده سالگي مبتال بـه عشـق و عاشـقي مـي    
زيرا اين رغبت و عالقه شديد در اين سن و سـال كـه زود رس    ؛جامي داردسرنوشت بد و نافر

اش ايـن اسـت كـه     است در كنار خود ضررها و خطرات زيادي دارد كـه كـوچكترين نتيجـه   
كنند و در صورتي كـه   كنند و يا در سن بسيار پايين ازدواج مي دختران با رفقاي خود فرار مي

  ».كنند كشي ميدر اين كار ناكام و نااميد شوند خود

  تعليم: ي همرحل

شوند و يا احساس رغبت و عالقـه   كودكاني كه پيش از وقت به مسايل جنسي عالقمند مي
دانند، اين مدارس دو نوعنـد، نـوع اول فقـط     كنند، مدارس را اولين محل تجربه جنسي مي مي

  دخترانه و يا فقط پسرانه است و نوع دوم مدارس مختلط هستند.
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و يا اين  )Homo - Sexualityكنند ( ارس، جوانان يا همجنس بازي ميدر نوع اول مد
زيــرا آتــش عواطــف و  ؛كنــد شــان رواج پيــدا مــي ) در بــينMasturdationكــه اســتمناء (

ورتـر   ور گرديده بود محيط مناسبي پيدا كـرده شـعله   احساسات كه قبالً در عهد كودكي شعله
  آنرا خاموش گرداند.شود، پس او ناچار است راهي را بيابد كه  مي

هـا و موسسـات آموزشـي مامـايي و      هنوز هم در مدارس، دانشـگاه «نويسد:  دكتر هوكر مي
شود  پرستاري و بعضي مدارس ديگر حوادثي از قبيل همجنس بازي پسران و دختران ديده مي

دكتـر مـذكور در ايـن بـاره     ». شان به جنس مخالف از بين برود و كم مانده است تمايل طبيعي
كند كه در آن پسران با يكديگر و دختران نيز با يكـديگر مرتكـب    ادث زيادي را ذكر ميحو

  هاي بسيار ديده اند. فحشاء شده اند و از اين كار ضررها و رنج
شود كـه همجـنس بـازي در بـين مـردم فـراوان رواج        هاي ديگر معلوم مي از مطالعه كتاب
  نويسد: ) ميHerself() در كتابش به نام Dr. Lowryدارد، دكتر لوري (

ــه چهــل خــانواده كــه فرزندانشــان در آن مدرســه درس   « بــاري مــدير يكــي از مــدارس ب
ترين حاالت اخالقي قرار دارند و لذا امكـان   خواندند نوشت كه اطفال آن مدرسه در پست مي

  ».ندارد كه بيشتر از اين در مدرسه درس بخوانند و يا رفت و آمد كنند
) درس Co - Educationدختـران و پسـران بطـور مخـتلط (    در مـدارس نـوع دوم كـه    

خوانند، وسايل تحريك و تسكيني براي هردو جنس وجود دارد، هيجانات عاطفي كـه در   مي
 ؛رسـد  اوايل طفوليت پيدا شده بود در اين مدارس تقويت شده و به نهايت و كمـال خـود مـي   

شود دختران و پسران هـردو   نوشته ميزيرا در اين دوره ادبيات و مقاالتي را كه راجع به فحشا 
انگيـز   هـاي برهنـه و هيجـان    آميز و مجالت پر از عكس هاي تحريك كنند و داستان مطالعه مي

هاي جلـوگيري   هاي مربوط به امور جنسي و روش شود و كتاب كه از آن به عنوان هنر ياد مي
ه در دسترس آنـان قـرار   از بارداري كه مورد توجه و عالقه دختران و پسران است در اين دور

  كنند. ها استفاده مي گيرد و از آن مي
 Hendrich Vonيكـي از نويسـندگان مشـهور آمريكـايي بـه نـام هانـدريج وان لـون (        

Loainنويسد: ) مي  
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ــدترين  هــاي هــا/ پوهنتــون ايــن ادبيــاتي كــه در دانشــگاه« آمريكــايي رواج يافتــه اســت، ب
كه مانند آن تابحال سابقه نداشته اسـت و اكنـون   پستي و ناز و كرشمه است  ،فحشا ي همجموع

  ».گردد با آزادي كامل عرضه و منتشر مي
مطالب و معلومات حاصل از اين نوع ادبيات را دختران و پسران با آزادي كامل و جـرأت  

آورنـد، همچنـين    دهند و سپس بـه عمـل و تجربـه در مـي     فراوان مود بحث و مذاكره قرار مي
) شراب و دخانيات استعمال Petting Partiesدر محافل و مجالس ( دختران و پسران جوان

  .)1(برند كنند و از رقص و موسيقي نيز استفاده مي مي
شـان   % دختران مدارس پيش از فراغـت  45طبق تحقيق و تخمينن قاضي لندسي آمريكايي 

نسـبت  رود بـه همـان انـدازه ايـن      شوند و هرچه مراحل تعليم جلـوتر مـي   عفت مي از درس بي
  نويسد: شود، قاضي لندسي مي زيادتر مي

ها كمتر از عواطف جنسي دختران اسـت،   عواطف و احساسات جنسي پسران در دبيرستان«
ش هپس دختران در اين مرحله نسبت به پسران مقدم اند و پسران فقط پيروي و متابعت از خوا

  ».دهند دختران را انجام مي

  كننده: سه عامل بسيار مهم تحريك

ها و مدارس با اين شرايط بدي كه دارند باز هم داراي نظم و انضباط انـد و كـم و    دانشگاه
آيد و ليكن وقتي كه ايـن جوانـان از ايـن مـدارس بـا       ها ممانعت به عمل مي بيش از آزادي آن

گردنـد از   شوند و در صحنة زنـدگي داخـل مـي    چنان عواطف مشتعل و عادات فاسد فارغ مي
گيرنـد، در اطرافشـان نيـز اشـتعال      بندو باري مطلق قـرار مـي   زاد شده و در بيهمه قيد و قيود آ

شـود و در   ها مي كنند كه سبب اشتعال و التهاب بيشتر عواطف آن آتش شهوت را مشاهده مي
شدن شعله روابط جنسي را با سهولت و آساني زيـادي   عين حال وسيلة اشباع غريزه و خاموش

آمريكايي مسائلي را كه هنوز هم منجر به رواج و اشاعة فحشـاء  كنند، يكي از مجالت  پيدا مي
  برد: گردند نام مي مي

                                         
1- How I Can get me.  
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سه عامل شيطاني وجود دارد كه دنياي امروز ما را فرا گرفتـه و در افـروختن آتـش بـراي     «
  ساكنان روي زمين در كارند.

حـت و  آبرو و دور از عفت است كه بعد از جنگ جهاني با تمام وقا ادبيات بي -عامل اول
  آبرويي به شكل عجيب و غريبي ترويج شد و دنيا را فرا گرفت. عفتي و بي بي

كنـد بلكـه    هاي سينمايي است كه نه تنها غريزة شهواني حيواني را تيـز مـي   فيلم -عامل دوم
  نمايد. شان تلقين مي در اين خصوص دروس علمي را هم براي

اس، برهنگي، دخانيات و اختالط آمدن سطح اخالق زنان است كه در لب پايين -عامل سوم
گانـه بـه    خورد، اين مفاسد سـه  شان با مردان به صورت آشكاري به چشم مي بدون قيد و شرط

رفـتن   آن زوال تمـدن و از بـين   ي و آخـرين نتيجـه   بـوده مرور زمـان رو بـه زيـادت و كثـرت     
هـا و   روميها جلوگيري نكنيم به طور حتم تاريخ  مسيحيت است كه اگر ما امروز از طغيان آن

كساني كه به پيروي از شهوت و غريزه جنسي رهسـپار ديـار عـدم گرديدنـد بـراي مـا تكـرار        
غـرق شـده   ها هم ماننـد مـا در شـراب، زن، رقـص، موسـيقي و لهـو و لعـب         زيرا آن ؛شود مي

  ».بودند
توانـد از   گـاه نمـي   گانه فضاي تمدن و اجتماع را چنـان فـرا گرفتـه كـه هـيچ      اين عوامل سه

، اين تحريك نيز دارد و هركسي كه خون گرم داردتحريك عواطف جنسي جوانان دست بر
همين تحريك مـداوم   ي هبا وي همراه است و كثرت و ازدياد فواحش در اجتماع ثمره و نتيج

  است. و مستمر

  كثرت فحشا:

را به عنوان شغل و حرفه انتخاب كرده اند تعدادشـان حـداقل    )1(زناني كه در آمريكا فحشا
شود و لـيكن خواننـده بايـد فحشـايي را كـه در       زده مي بين چهارصد تا پانصد هزار نفر تخمين

بلكـه   زيرا در آمريكا فحشا ارثي و نسـبتي نيسـت   ؛آمريكا است با فحشا در شرق مقايسه نكند
آن زني كه مانند ساير زنان تا ديروز داراي كسب و كار آزاد بود در اثر مبتالشـدن بـه شـوهر    

                                         
1- - pp, 64 – 69. Prostitution in the United States  
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بد و يا سرنوشت بد به اين كار دست زده در زمرة زنان زناكار به حساب آمـده و پـس از ايـن    
 دهند دوباره در شركت و يا ادارات دولتي شروع بـه كـار   كه چند سالي را به اين كار ادامه مي

كنند، چنانچه بحث و تحقيق نشان داده است سابقاً نصف زنان فاحشة آمريكايي بـه عنـوان    مي
هـا، ادارات و   ) و نصف ديگر ايشـان در دكـان  Domestic Servantsخدمتكار در منازل (

ها مشغول كار بودند و به خاطر فحشا كارشان را ترك كردند، هركدام ايشـان از سـن    شركت
ي اين شغل را شروع كرده تا سن بيست و پنج تا سي سالگي بـه آن ادامـه   پانزده يا بيست سالگ

شوند و زني كه تـا ديـروز يـك     دهند سپس آن را ترك گفته به وظيفة ديگري مشغول مي مي
فاجر و فاحشه بود امروز به عنوان يـك زن باوقـار و صـاحب منزلـت و شـرف اسـت، بـا ايـن         

ر زن فاحشه را در ايـاالت متحـدة آمريكـا بـه     توانند وضعيت پانصد هزا وصف خوانندگان مي
  خوبي درك كنند.

بطوري كه قبالً هم يادآور شديم فحشا در غرب به عنـوان يـك پيشـه تجـارتي مـنظم بـين       
المللي است و بزرگترين بازارهاي آن در آمريكا عبـارت اسـت از: نيويـورك، ريـودوژانيرو،     

ورك داراي مجلس اجرايي است كه بونيس آيرس. دو مركز بزرگ اين تجارت در شهر نيوي
شـوند، هـر يـك از ايـن مراكـز       رييس و منشي آن از طريق انتخابات اعضـاي آن انتخـاب مـي   

خيزنـد،   ها بر مـي  مشاورين قانوني نيز دارند كه به هنگام پيدايش دعوا و اختالف به دفاع از آن
اختن مـردم گشـت و گـذار    هايي دارند كه در شهرها براي بدام اند اين مراكز دالالن و نماينده

نويسـند: ريـيس ادارة جهـانگردي در شـهر      هـا در اجتمـاع مـي    نمايند و راجـع بـه نفـوذ آن    مي
شده را ظرف پانزده ما  خورده و گمراه خواست آمار دوشيزگان فريب شيكاگو هنگامي كه مي

سـوي   اي كه با نامه اعالم حركت به اعالم كند متوجه شد كه از هفت هزار و دويست دوشيزه
اگو رسـيدند و سرنوشـت   كشيكاگو را كرده بودند تنها يكهزار و هفتصـد تـن از آنـان بـه شـي     

  دوشيزگان ديگر معلوم نشد.
) و ديـد و بـاز   Assignation Housesها منـازلي بـراي مالقـات (    عالوه بر فاحشه خانه

 ) وجود دارد كه با تمام لوازم و وسـايل مفـروش اسـت و هروقـت كـه     Call Housesديد (
تواننـد يكـديگر را مالقـات     زنان و مردان تمايل به مالقات هم داشته باشـند در آن منـازل مـي   
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دهد كه در يك شهر آمريكا هشتاد و هفـت منـزل، در شـهر     نمايند، تحقيقات آماري نشان مي
دومي چهل و سه منزل و در سومي سي و سه منزل براي اين مقصود اختصاص داده شده و در 

ها رفت و  شوهر آمد و شد دارند بلكه زنان شوهردار نيز در آن ها دوشيزگان بياين منازل نه تن
  گويد: . يكي از مصلحين مشهور آمريكايي مي)1(كنند آمد مي

يك سوم طبقة متأهـل در نيويـورك بـه التزامـات اخالقـي و جسـماني زناشـويي مقيـد و         «
ر اگر بـدتر نباشـد بهتـر هـم     وفادار نيستند و وضع نيويورك در اين باره از وضع شهرهاي ديگ

ــام كميتــة چهــارده نفــري    ــه ن ــد كــه از آن ب   نيســت، مصــلحين اخــالق آمريكــا مجلســي دارن
)Committee Of Fourteenكنند، اعضاي كميتة مذكور از عوامل فاسـد در شـهرها    ) ياد مي

در كننـد،   تحقيق به عمل آورده به اندازة وسيعي براي اصالح اخالق، تـدابير عمـل اتخـاذ مـي    
هـاي شـبانه،    هـا، كلـوپ   خانـه  ها چنـين آمـده اسـت كـه اكثريـت رقـاص       هاي آن يكي از بيانيه

) و Massage Roomsهـاي ماشـاژ و مـالش (    )، اطاقBeauty Saloonsهاي زيباسازي ( سالن
هـا نيـز    خانـه  ها از فاحشه ) اماكن فسق و فجورند و بعضي از آنHair Dressingآرايش موي (

ها بـا زبـان    شود كه ذكر آن ها كارهاي بسيار پليدي انجام مي زيرا در آن ؛تندتر هس بدتر و قبيح
  و قلم درست نيست.

  امراض وخيم مسري:

افزايش بيش از حد فواحش بدون شك و ترديد عامل پيـدايش و كثـرت امـراض مسـري     
% ساكنين آمريكا به اين امراض دچارنـد و از   90گردد، طبق تحقيقات بدست آمده حدود  مي

شود كه در آنجا ساالنه تعداد دويسـت هـزار نفـر بـه      المعارف بريتانيا اينچنين فهميده مي ةايرد
شـوند كـه بـراي     مرض سيفليس و يكصد و شصت هزار نفـر بـه مـرض سـوزاك گرفتـار مـي      

مداواي اين امراض ششصد و پنجاه بيمارستان تأسيس شده است، عـالوه بـر آن نتـايج اطبـاي     
هـا گرفتـار بـه     % آن 89% مراجعين گرفتار به مـرض سـيفليس و    61غير رسمي چنين است كه 

  مرض سوزاك هستند.

                                         
1- "Prostitution in the United States – P, 38. 
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كننـد و   ساالنه در آمريكا بين سي تا چهل هزار طفل با مرض موروثي سيفليس وفـات مـي  
كمتر از متوفيـات مـرض سـيفليس     –غير از مرض سل  –نسبت متوفيات تمام امراض در آنجا 
% جوانـان بـه آن دچارنـد     60ارش داده اند اين است كه است، كمترين رقمي كه مسئولين گز

هـاي   باشند و متخصصـين بيمـاري   ال شدگان، هم شامل متأهلين و هم شامل مجردها ميتكه مب
هـا بـه مـرض     % بيمـاران آن  75گويند كه  كنند مي زنان كه اعضاي تناسلي زنان را جراحي مي

  سوزاك مبتال هستند.

  طالق و جدايي:

بند و باري  زوجيت از اضطراب و بي ي در اين حالت نظام فاميل و رابطهپرواضح است كه 
زيرا زناني كه درآمد شخصي دارند و به مردان در هيچ چيز بـه غيـر از ارضـاي     ؛ماند دور نمي

يابنـد طبعـاً در    شهوت احتياج ندارند و مردان را هم براي اجراي هركاري نزديك و حاضر مي
معنيي بوده و اصالً به آن نيازي نخواهد بود و هيچ سـود   يد و بيچنين اجتماعي ازدواج چيز زا
آيد، بر اساس همين فلسفة جديـد و فكـر مـاديگري اسـت كـه       و منفعتي نيز از آن بدست نمي

دانند و اصالً ايـن احسـاس از ضمايرشـان محـو و      ها عار و گناه نمي ارتباط بدون ازدواج را آن
سـازد كـه    احسـاس و فاقـد شـعور مـي     اي بي را تا اندازهزايل شده است و محيط فاسد، اجتماع 

  نگرد. ديگر به اين زنان فاجره هيچ كس به نظر عيب و گناه و قابل سرزنش نمي
چـرا  «نمايـد:   قاضي لندسي آمريكايي از افكار عمومي دختران و دوشيزگان چنين تعبير مي

اي  ز اين ازدواج چـه بهـره  من ازدواج كنم؟ مگر همساالن من كه دو سال قبل ازدواج كردند ا
. من به اين معتقد هستم كه حق طبيعـي هـر   )1(گرفتند؟ جز اين كه نصيب نصفشان طالق است

دوشيزه است كـه در تصـرف محبـت و دوسـتي آزاد باشـد و در ايـن دوران تـدابير و وسـايل         
پس بايد از خطر حمل و والدت اوالد غير قـانوني و   ،دانيم جلوگيري از بارداري را هم كه مي

تكاليف آن خود را نگهداريم، ما يقين داريم كه در اين برهه تبديل روش قـديمي بـه روشـي    
  ».تازه و نو از مقتضيات عقل است

                                         
1- "Laws of Sex,", p. 204. 
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زناني كه چنين طرز تفكري دارند عامل اصلي ازدواجشـان انگيـزة محبـت اسـت و بـس و      
وقـات از صـميم قلـب و اعمـاق دل نيسـت بلكـه از جملـه عوامـل         ليكن اين عاطفه هم بيشتر ا

هاي شهواني برآورده شد  ها جذابيت و زيبايي معشوق است، وقتي كه خواست اينگونه ازدواج
ماند و در اين وقت كـوچكترين بهانـه    ديگر ميان زن و شوهر عامل دوستي و محبت باقي نمي

ن را بـه دشـمني و عـداوت تبـديل كنـد تـا       شـا  ها جـدائي افكنـد و محبـت    تواند در بين آن مي
  اي كه كارشان را به دادگاه بكشاند. اندازه

  نويسد: قاضي لنرمي مي
ميالدي در شهر دنور پشت هر ازدواج بطور حتم طـالق هـم بـود و بعـد از      1922در سال «

گرديد، اين وضـع منحصـر بـه شـهر دنـور       ضية طالق به دادگاه تقديم ميقهردو ازدواج يك 
خورد و هـيچ شـهري خـالي از     بلكه تقريباً در تمام شهرهاي آمريكا نظير آن به چشم مينبوده 

  ».آن نيست
  نويسد: قاضي مذكور ادامه داده مي

طالق بين زن و شوهر رو به ازدياد و كثرت است و اگر اين حالت ادامه پيدا كند  اتواقع«
هـا ارجـاع    طـالق بـه دادگـاه   هايي كه بـراي   تعداد درخواست –رود  بطوريكه انتظار هم مي –

  .)1(»ها برابر خواهد شد شود با تعداد ازدواج مي
اي منتشـر شـده بـود كـه      ) در ايـن بـاره مقالـه   Free Pressچند وقـت قبـل در روزنامـة (   

  گفت: مي
كاهش ازدواج و افزايش طالق و روابط غير مشروع دايمي يا موقتي كه امروزه در بين ما «

كشد و تمايل طبيعي در نسل جديـد رو   هرا و حيوانيت ميققب و قهرواج دارد ما را به سوي ع
به پراكندگي و تشتت است اين نسل به حدي افسار گسيخته شده كه پيرو هـيچ آيـين و دينـي    

باشـد نزديـك اسـت     باشد و اين احساس كه تشكيل خانواده الزمة تمدن و بقاي نسل مـي  نمي
از اين مسئله كامالً غافل بوده و اصالً راجـع بـه    ها كه كامالً محو و نابود گردد و برعكس، آن

  ».انديشند عاقبت شوم مدنيت و حكومت نمي

                                         
1- "Revolt of Modern Youth," pp, 211 – 14. 
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بردن طالق و جدايي پيشنهاد كـرده انـد عبـارت از     درمان مفيدي كه براي كاهش و از بين
هـا از چالـه درآمـده و بـه      ) است و لـيكن آن Compassionate Marriageازدواج آزمايشي (

ها از ازدواج آزمايشي اين بود كه زن و مرد چندي بدون داشـتن   زيرا هدف آن ؛چاه افتاده اند
هاشان باهم الفـت   عقد ازدواج با هم معاشرت داشته و يكجا زندگي كنند تا اگر در اين اثنا دل

دار شـدن   پيدا كرد ازدواج كنند به شرط اين كـه در ايـن مـدت آزمـايش، از بـارداري و بچـه      
گـردد كـه ازدواج    ها الزم مـي  دار شوند بر آن ها بچه ر در اين مدت آنزيرا اگ ؛اجتناب نمايند

كنند و داخل زندگي خانوادگي گردند، اين حالت در اتحاد جماهير شوروي به نام دوسـتي و  
  شود. ) ناميده ميFree Loveآزاد ( عشق

  نابودي ملي:

داشـتن خـانواده و   پيروي از هوا و هوس، فرار از مشـكالت زنـدگي زناشـويي، بيـزاري از     
گسيختگي روابط همسري نزديك است كه عاطفه و محبـت فطـري مـادري را كـه بهتـرين و      
باالترين عواطف روحي در زنان است از بين ببرد و زن را از ايـن عاطفـه محـروم سـازد، ايـن      

ه عاطفه كه نه تنها بقاي تمدن و مدنيت به آن وابسته است بلكه بقا و دوام انسانيت نيز مربوط بـ 
آن است، ترويج جلوگيري از بارداري، سقط و قتل اوالد همه و همه به سبب از بين رفتن اين 

آمريكـا   ي هعاطفه در زن است، با وجود مخالفت قانون، هر دختر و پسـري در ايـاالت متحـد   
راجع به استعمال داروي جلوگيري از بارداري معلومات كافي دارند و وسايل و داروهاي ضد 

شـود، عـالوه بـر عمـوم      ها مانند ديگر كاالهاي معمولي خريد و فـروش مـي   دكانبارداري در 
كنند تا اين كه عيش و لـذت جـواني    زنان، دختران مدارس و دانشگاهي هم از آن استفاده مي

ها زايل نگردد و وقتي كه دختري با پسري قرار مالقات و ديدار داشـته باشـد، قبـل از همـه      آن
  نويسد: كند، قاضي لندسي مي دارد و از آن استفاده مي بر مي چيز داروي فوق را با خود

براي من اعتراف كردند كه در سن بكارت با پسـران   ي ثانويه / دورهيندختر دبيرستا 495«
روابط جنسي داشته اند، از اين تعداد بيست و پنج تـن حاملـه گرديدنـد امـا باقيمانـدة دختـران       

به خاطر استفاده از داروي ضد حاملگي حاملـه نشـدند،    شان نيز بعضاً بر اثر تصادف و اكثريت
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اي مصروف و معمول گرديـده كـه كمتـر كسـي در تقـدير و       اين تجربه در بين مردم به اندازه
  ».رسند شود، ولي باقي افراد در اين تجربه به هدف خود مي تدبير خود موفق نمي

دار  متأهـل بـراي بچـه   وسايل ضد بارداري را دوشيزگان بـراي حفـظ آزادي خـود و زنـان     
ها را در قسمت تعليم و تربيت با مشـكل   كنند به دليل اين كه اوالد نه تنها آن نشدن استفاده مي

گردند، اين دليلـي اسـت    بردن و استفاده كردن از شوهر نيز مي سازند بلكه مانع لذت روبرو مي
فرمـا اسـت كـه:     اي حكم ها چنين نظريه كه عموم زنان به مادر شدن رغبت ندارند و در بين آن

خواهند از زندگي لـذت ببرنـد بايـد از ايـن قيـود و زنجيرهـاي خـود را محفـوظ          زناني كه مي
  .)1(برد ها را از بين مي نگهدارند و بارداري و زايمان جمال و زيبايي آن

% روابـط جنسـي در اثـر اسـتفاده از      95علت و سبب هرچـه كـه باشـد در دنيـاي امـروزي      
% باقيمانـده كـه    5بهره مانده اند و  اش محروم و بي اري از دادن نتايج طبيعيداروهاي ضد بارد

  برند. شوند باز آن را با تدابير ديگري چون سقط و قتل اوالد از بين مي باردار مي
كننـد و   گويد: در آمريكا ساالنه حداقل يك ميليون زن سـقط جنـين مـي    قاضي لندسي مي

  شوند. مي هزاران طفل به محض متولد شدن كشته

  وضع انگلستان:

آور را با تفصيل بيان كنم و از طرف ديگـر   انگيز و رقت خواهم كه اين موضوع تأسف نمي
) History Of Prostitutionخواهم كه بحث را بدون منتخباتي از كتاب تـاريخ فحشـاء (   نمي

بـه   باشـد، او در كتـابش بيشـتر    خاتمه دهم. مؤلف كتاب جورج رائيلي اسـكات انگليسـي مـي   
  نويسد: وضع مملكتش اشاره كرده مي

اي ندارند، زنـان زيـادي هسـتند     غير از زناني كه جز خودفروشي براي كسب معاش وسيله«
شـان   شوند تا بتوانند سطح اقتصـادي  كه با وجود داشتن وسايل كسب معاش مرتكب فحشا مي

هـا   ن همـه نـام فاحشـه بـر آن    را باال برند، اين زنان با ديگر زنان فاحشه تفاوتي ندارند ولي با اي
 )Amateur Prostitutesاي ( ها را زناكاران غير حرفـه  گردد و ما حق داريم نام آن اطالق نمي

                                         
1- "Macfaddin Manhood And Marriage".  
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 اي زياد شـده كـه سـابقه    اي در اين روزگار به اندازه هاي غير حرفه بگذاريم، تعداد اين فاحشه
ند يعني از طبقة پايين تـا طبقـة   شو اي از طبقات اجتماع پيدا مي زنان در هر طبقه ندارد، اين نوع

ها را به نـام فاحشـه يـا زانيـه صـدا       اي است كه اگر يكي از آن باال و تكبر و غرورشان به اندازه
شوند ولـي ايـن عصـبانيت باعـث تغييـر       زنند اگرچه بلفظ كنايه و شوخي هم باشد عصباني مي

زيـرا   ؛ها وجود نـدارد  هها و فاحش گردد و حقيقت اين است كه هيچ فرقي بين آن حقيقت نمي
ها يك صفت دارند، مرتكب شدن به فسق و فجور و عدم عفـت   از ديدگاه اخالق هردوي آن

) Fashionامروزي از جمله وسايل زندگي تجملـي (  ي هها براي دوشيز و ولگردي در خيابان
گ ها به رنـ  كردن ناخن و لب مزه، رنگ هاي ترش رود، استعمال دخانيات و شراب به شمار مي

سرخ، مهارت داشتن در مورد مسائل جنسـي و تـدابير ضـد بـارداري و سـخن از فحشـا نيـز از        
ن هم تعـداد  شود، تا اآل جمله ضروريات امروزي شدن و پيشرفت زندگي تجملي محسوب مي

جنسي دارند رو به ازدياد و افزايش است و آن را هـيچ عيـب    طزناني كه پيش از ازدواج رواب
وجود دختران باكره به هنگام عقد ازدواج در منبر كليسـاها بسـيار كـم و     دانند و و گناهي نمي

مؤلف به بحث خود ادامه داده در مقام ديگري اسباب و عللـي را كـه باعـث ايـن     ». نادر است
كند كه بهتر است اين تحليـل را نيـز از مطالعـه     همه افراط در زندگي اجتماعي شده تحليل مي

  بگذرانيم:
يكي از علل فوق، حرص و رغبت زياد به آرايـش اسـت، آن آرايـش و تجملـي كـه هـر       «

هاي زيبا، قيمتي، جذاب و مدرن بپوشـد و وسـايل مختلـف     سازد كه لباس دوشيزه را وادار مي
اي اسـت، هـركس    زينت و آرايش را استعمال كند و اين بزرگترين عامل فحشـاي غيـر حرفـه   

انـد بـه   د كـه لبـاس دوشـيزگان كـه شـب و روز در گـردش       بينـ  كه داراي چشم بينا باشد مـي 
كنـد،   شان به آن كفايت نمي ها است كه هرگز معاش و درآمد حاللاي پرقيمت و گرانب اندازه

شـد و آن ايـن    شود كه نيم قرن پيش هـم تصـديق مـي    لذا در عصر ما همان سخني تصديق مي
رند، فرق آن زمان و عصـر مـا در ايـن    خ ها را مردان برايشان ميهاي فاخر و گرانب اسكه اين لب

خريدند ولي در عصر ما  شان مي ها را پدران، برادران و شوهران است كه در آن زمان آن لباس
  ».كنند مردان بيگانه تهيه مي
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اي دارنـد، ضـعف    در پيدايش اين اوضاع نامناسب آزادي زنـان نيـز نقـش قابـل مالحظـه     «
شـان آن آزادي   اي است كه ايشان به دختـران  ه اندازهاحترام و مراعات پدران در نزد دختران ب

  ».را داده اند كه حتي براي پسران قبل از سي يا چهل سالگي ميسر نبود
بند و باري مسايل جنسي در اجتمـاع شـده    علت ديگري هم هست كه بزرگترين عامل بي«

حـرص و  و آن اين است كه زنان به كارهـاي تجـاري و اداري و كارهـاي مختلـف ديگـر بـا       
زيادي مشغول هستند كه بهترين وسيله و فرصت اختالط زنان بـا مـردان اسـت و ايـن      ي هعالق

آمدن سطح اخالقي مردان و زنان شده و قوة دفـاعي زن را در مقابـل تجـاوز     وضع سبب پائين
سـپس روابـط    ،سازد خره نابود ميمرد كه براي حفاظت از عفت و شرف خود است كم و باآل

گردد، وضع مذكور دوشيزگان را به وضـعي   و مرد از هر قيد اخالقي آزاد مي شهواني بين زن
كند و آن فسق و فجوري  درآورده كه در فكرشان اصالً ازدواج و زندگي با عفت خطور نمي

شدند هردوشيزة امـروزي خواهـان آن    را كه در زمان گذشته افراد بزدل و فرومايه مرتكب مي
رود كه اگر دختر و پسـري در ايـن دوره    ار عتيقه بشمار مياست و بكارت و جوانمردي از آث

صاحب آن باشـند بـه ارزش خـاك خواهنـد بـود و نـزد ديگـران ارزش و احترامـي نخواهنـد          
لـذت و تمتـع را بـه وي      داشت، تنها لذت زندگي در نزد دوشيزگان اين اسـت كـه مـرد جـام    

هـا   خانـه  ها و قهوه هاي شبانه، هتل كلوپها،  خانه ها به رقاص تقديم كند و لذا به دنبال اين لذت
اي را كه صاحب ماشين و ثروت فراواني باشـد شـكار كنـد، بـه      زند تا بتواند مرد بيگانه سر مي

انـدازد كـه تمـايالت     اين ترتيب او خود را با رضا و رغبت فـراوان در محـيط و اوضـاعي مـي    
خوف و ترسي ندارد بلكه آن را بـا  سازد و نه تنها از عواقب آن  تر و تيزتر مي جنسي را مشتعل

  ».كند شادي و آغوش باز استعمال مي



 

  سؤال پاياني

پسـندند حتمـاً در    هـاي شـرق حجـاب را نمـي     كساني كه در سرزمين مـا و ديگـر سـرزمين   
همه حواس و شعورشان تحت تأثير مظاهر فرينبدة اين نوع نظرشان همين طرز زندگي است و 

زندگي واقع شده است، اين نظريات و اصول و اين منفعت مادي و لذايذ ظاهر فريب عقـول و  
كننـد   ها را مفتون و شيداي خود ساخته است و با حجاب به اين سـبب مخالفـت مـي    اذهان آن

ان آورده اند تناقض دارد و نيـز حجـاب   كه فلسفة حجاب با فلسفة اخالقي غرب كه به آن ايم
  نظر دارند. ها مد شود كه آن مانع آن منافع و لذايذي مي

اينجا سؤالي مطرح است كه: آيا اين مردم حاضرند كه عواقـب تاريـك و شـوم ايـن نـوع      
زندگي را قبول كنند يا نه؟ و يا به عبارت ديگر آيا ايشان راضي هستند كه به نتايج عملي ايـن  

شـوند، گروهـي از    ها چند گـروه مـي   و مبادي برسند يا نه؟ در پاسخ سؤال مذكور آننظريات 
دانند و به آن رضايت دارند و آن را از آثار روشن و درخشـان   ايشان نتايج آن را با كيفيت مي

دانند ولي گـروه ديگـر بـر خـالف ايشـان نتـايج مـذكور را از آثـار تاريـك           زندگي غربي مي
خواهنــد كــه آن نتــايج را بپذيرنــد و فقــط منــافع مــادي و  و نمــي شــمارند زنــدگي غربــي مــي

داننـد و   ها را به اين زندگي وادار ساخته است، گروه سوم نه اين نظريات را مـي  شهوتراني، آن
خواهند كه رابطه بين اين نظريات و نتايج آن را بداننـد بلكـه    نه از نتايج آن خبر دارند و نه مي

ن معمـول و معـروف اسـت از آن پيـروي و متابعـت كننـد، ايـن        خواهند چيزي كه در جها مي
توانـد   گانه چنان با هم ممزوج و آميخته شده اند كه در وقت مباحثه كسـي نمـي   هاي سه گروه

يز دهد و بيشتر اوقات اين اخـتالط و آميـزش باعـث انقطـاع مباحثـه و      يها را از همديگر تم آن
گانـه از هـم    هـاي سـه   هم اين است كه اين گروهگردد، لذا از ضروريات م ركود در مناظره مي

  جدا شوند و سپس مطابق فكر و ذهنيت هركدام بحث صورت بگيرد.

  هاي شرقي: زده غرب

گروه اول كساني هستند كه به فلسفه، نظريات و اصول مدنيت غربي ايمان آورده خـود را  
نـد و بـا عينـك مؤسسـين     كن ها در همه امور با طرز فكر غربي فكر مي تسليم آن نموده اند، آن
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شـان را مطـابق اروپـا     نگرنـد و آرزو دارنـد كـه زنـدگي مـدني مملكـت       تمدن جديد اروپا مي
و روش شــان از تعلــيم و تربيــت زن ايــن اســت كــه ا گــذاري نماينــد، لــذا آخــرين هــدف پايــه

را و در عين حال نقل و نبات مجالس بوده فن اشـباع غرايـز    آوردن روزي را ياد گرفته بدست
آور  و مقام و منزلت او در خانواده اين باشد كه مانند مردان يك عضو كاسب و نـان ا گيرد، فر

او  ي بوده سهم خود را در مخارج مشترك خانواده بپردازد و آن مقدار پولي را كـه بـه عهـده   
گذارده انـد تحويـل دهـد، مقـام و منزلـت حقيقـي او در اجتمـاع ايـن اسـت كـه در زنـدگي            

ك موجود لطيف و زيبا بسازد، تمـام وسـايل آرايـش و زينـت را بكـار      اجتماعي از خودش ي
اش  هـا را گـرم كنـد، بـا آواز گيـرا و سـحركننده       گيرد، با سخنان شيرين و خوشايند خـود دل 

هـا،   ها را نشاط بخشد و تمـام زيبـايي   آميزش جان تحريكو ها را نوازش دهد، با رقص  گوش
منـد   ان بگذارد تا مردان از آن لذت برده و بهرهاش را در خدمت مرد آرايش و جمال جسماني

  گردند و خون سردشان گرم گردد.
گـرم باشـد،    دانند كه به يكي از خدمات اجتماعي سـر  ملي زن را اين مي ي ههمچنين وظيف

ها حاضر گردد، عقل و وقـتش را در   هاي دولتي و كشوري و در مجالس و كنفرانس در پست
هـاي مختلـف از قبيـل شـنا، دو،      مصـرف برسـاند، در ورزش   حل مسائل سياسي و اجتماعي به

... مقام مناسب و امتياز خوبي كسب كند و به عبارت ديگر زن بايد  پرش ارتفاع، پرش طول و
با تمام امور خارج از منزل سر و كار داشته باشد نه با امـور داخلـي منـزل. ايـن اسـت زنـدگي       

راه ترقـي و تمـدن دنيـوي، غيـر از ايـن تمـام        زده و ايـن اسـت   آل در نظر اين گروه غرب ايده
نظريات اخالقي در نظرشان كهنه، عبث و باطل است و به خاطر همين زندگي مدرن است كه 

) مـوروثي و قـديمي را بـه اخـالق جديـد غربـي       Moral Valuesهاي اخالقي ( تمام ارزش
چيز بـوده بلكـه تنهـا     هاي جسماني در نزدشان باالتر از همه تبديل كردند و منافع مادي و لذت

چيز با ارزش و با اهميت است، در مقابـل حيـا، عفـت، پـاكي، اخـالق، وفـاداري بـه زنـدگي         
زناشويي، حفاظت نسل و ديگر مسـائل مربـوط بـه آن در نظرشـان مـردود بـوده هـيچ قـدر و         

داننـد و معتقدنـد كـه ترقـي و      كننـده مـي   افكار باطـل و گمـراه   ي هها را نتيج ارزشي ندارد، آن
  گرداند. اساس را محو و نابود مي پيشرفت يك روش اين عقايد پوچ و بي
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بينيد اين مردم به مرام و سنت غربي ايمان آورده اند و هنوز هـم در نشـر ايـن     بطوريكه مي
هـا در گذشـته بـراي     و تدابيري كه غربـي  ها كنند تا تمام راه و روش ش مينظريات سعي و تال

ها را پيروي كرده در زندگي اجتماعي خـود   خود انتخاب نموده بودند، ملل شرقي نيز عين آن
  پياده كنند.

  ادب نو:

اخالقـي   ي هكوشند كه به نام ادب به نسل جديـد ايـن فلسـف    هميشه مي برخي از تازه اديبان
را بسـيار زيبـا و جـذاب     –و فضـيلت دور اسـت    در حالي كه آن چيز كـامالً از ادب  –جديد 

ها بيرون برنـد، در ايـن بحـث يكـي از      نشان بدهند و همه آثار اخالق قديم را از دل و جان آن
  داريم: هاي ادب اردوي جديد را تقديم مي نمونه

كـه در ادب مقـام بـااليي را دارا    » پيغـام شـيرين  «در يكي از مجالت معروف هندي به نـام  
آن يكي از دانشمنداني بود كه در محافل ادبـي قـدر و    ي هاي منتشر شد كه نويسند مقالهاست، 

مضـمون   ي همنزلت بااليي داشت و در ضمن يكي از مقامات بلندپايه حكومتي نيز بود، خالص
شـريف و آبرومنـد نـزد اسـتاد خـود بـراي        ي هآن مقاله چنين است كه دختري از يك خانواد

دهـد كـه    عاشقانه به استادش نشـان مـي   ي هد و در اثناي درس يك نامنشين فراگرفتن درس مي
يكي از دوست پسرهايش براي او فرستاده بود، هدف دختر اين است كه راجع بـه آن نامـه بـا    
استادش مشورت كند، اين پسر جوان بطور تصادفي در يك مجلس چاي با آن دختـر روبـرو   

ه يكديگر معرفي كرده بود و از آن به بعد مالقـات  ها را ب شده بود، البته يك دختر اروپايي آن
نگاري بين آنان جريان داشت، تا اين كـه يـك روز بـه فكـر آن دختـر رسـيد كـه بايـد          و نامه

خواست كه شاگردش را از اين كارهاي پـوچ   نگاري ادبي را از استادش بياموزد، استاد مي نامه
  گويد: گرد اصرار نموده ميمعني منصرف ساخته به درس مشغول سازد، ولي شا و بي
خواهم آموزش خود را به پايان برسانم ولـي آن علـم    من به علم شوق و رغبت دارم و مي«

رسـاند نـه آن تعليمـي     ام و مرا به آرزوهايم مـي  و تعليمي كه در بيداري آن را ديده و برگزيده
  ».بار آورد شعور يكه مرا در عنفوان جواني به مانند پيرزني ب

  پرسد: او مياستاد از 



    

  95  سؤال پاياني 
  

  »آيا تو غير از اين جوان رفقاي ديگر هم داري؟«
بلـه! رفقـاي متعـدد، ولـي امتيـاز جـوان مـذكور در ايـن اسـت كـه او           «دهـد:   او جواب مي

  ».داند جلوگيري از بارداري را به خوبي مي
تـو و آن جـوان مطلـع شـود چـه       ي هداني كـه اگـر پـدرت از رابطـ     آيا مي«پرسد:  استاد مي

  ؟»كند مي
كنـي پـدر مـن در دوران جـوانيش      كني! آيا فكر مي اي استاد چه فكر مي«گويد:  دختر مي

ت و حتـي  سبهره ني هايي ننوشته است؟ اي استاد! پدر من از فرهنگ جديد و نوين بي چنين نامه
زيرا به فضل و احسان خدا هنوز بـه سـن پيـري     ؛هايي بنويسد ممكن است اكنون نيز چنين نامه

  ».نرسيده است
 ي هكـرد كـه دختـري بتوانـد بـه كسـي نامـ        البته پنجاه سال پيش به فكر كسي خطـور نمـي  

  عاشقانه بنويسد.
داشتند، در حالي كه مـردم فاسـد    ل و فاسد را اصالً دوست نمييمردم آن روزگار زنان رذ

و خوشگذران در آن روزگار چه زندگاني لذيذ و شيريني داشتند و بالعكس زندگي مـردم بـا   
  حيا چه اندازه بد و قبيح بود. شرف و با

خورد عبـارت   ادبي در آن به چشم مي ي هآخرين كلمات شيريني كه آخرين درجه سفسط
  است از:

هـا و   ما جوانان امروزه مسئوليت بزرگي را بدوش داريم كه بايد از يك طرف آن خوشي«
از طـرف ديگـر    هـا را از بـين بـرده بودنـد دوبـاره زنـده كنـيم و        لذاتي را كه گذشتگان ما آن

هـا زنـده نگـاه داشـته بودنـد و بـراي مـا بـه يادگـار           اوصاف و القاب زشت و پوچي را كه آن
  ».گذاشته اند محو و نابود سازيم

» نـدامت «ادبي ديگري كه داراي شهرت فراواني است داستان كوتـاهي بـه نـام     ي هدر مجل
ره كه منسوب به يكي از باك ي هداستان چنين است كه يك دوشيز ي همنتشر گرديد كه خالص

خود  ةكند، او را در غياب پدرش به خان هاي شريف و كريم است با مردي معاشقه مي خانواده
شود، تـا   دارد و با آن مرد زنا كرده حامله مي كند و از مادرش هم قضيه را پنهان مي دعوت مي
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شايست چنين استدالل خود از اين عمل نا ي هانديشد و براي تبرئ اين كه روزي در اين باره مي
  كند: مي

چرا بايد من اين تشويش و نگراني را داشته باشم؟ از چه چيز وجدان من ناراحـت اسـت؟   «
كند؟ آيا من از انجام آن كار پشيمانم؟ ممكن اسـت اينطـور باشـد! ولـي      و چرا مرا مالمت مي

و وجـود مـن بـا آب طـال نوشـته شـده        ي هچاره چيسـت! داسـتان آن شـب مهتـابي در صـفح     
 ي هزيزتـرين ذخيـر  عخـوردم،   خاطرات آن لحظات كه من در آب حيـات جـواني غوطـه مـي    

آوردن آن  زندگي من است، آيا من نبايد آماده باشم كـه تمـام هسـتي خـود را در راه بدسـت     
  »لحظات شيرين به مصرف رسانم؟

ام؟  پس عامل اين اضطراب قلبي از كجاست؟ آيا از ترس گناهي است كه مرتكـب شـده  «
ام؟ هرگز نه، هرگز! من در حضور كدام شـخص مرتكـب    يا اصالً من گناهي مرتكب شدهو آ

فـداكاري و ايثـار كـردم و     ،نـه  .ام؟ ام؟ آيا مـن بـا ايـن گنـاه بـه كسـي آزار رسـانده        گناه شده
چيـز بيشـتري نثـار او     متوانست زيزترين چيز خود را به عاشق خود تقديم نمودم، اي كاش ميع

ترسم كه به من با چشـم   ترسم بلكه از اين اجتماع زشت و بدبين مي اه نمينمودم، من از گن مي
... و چرا از اين اجتماع بترسم؟ آيا بـه دليـل ايـن كـه مـن گنـاه        نگرد شك و ترديد و ابهام مي

كردم؟ ولي گناه من چيست؟ آيا دختران ديگر اين اجتماع اين كار را مرتكب نشـده انـد؟ در   
گاه، آه، چقدر زيبـا بـود، او چگونـه لبـانش را بـر       م و در آن خلوتآن شب مهتابي زيبا و آرا

گذاشته بود و مرا در آغوش گرم خود جـاي داده بـود، افسـوس از آن لـذت از      ن روي لبان م
گرم و معطر او بـا آرامـش و اطمينـان كامـل چسـبانيده       ي هدست رفته، چگونه خودم را به سين

د بود، آيا بعـد از  هجويي و تمتع خوا ن همان لحظات كامبودم، بعد از آن تمام دنيا و دارايي م
كـرد؟   آن لذت ديگري نيز وجود دارد؟ اگر غير از من كس ديگري در آن وقت بود چه مـي 

اي داشـته باشـد و از آن كـار خـودداري      آيا در دنيا زني وجود دارد كـه در آن لحظـات اراده  
  »كند؟
ام، از آن كار خجـالي نـدارم و    تكب نشدهآيا آن كار گناه است؟ هرگز نه، من گناهي مر«

حاضر هستم كه دوباره آن را تكرار كنم، عفت چيست؟ و مقصودشان از آن چيست؟ آيـا آن  
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كار پليدي است؟ آيا پاكي افكار را بايد پليدي بشمار آوريم؟ آيا مقصودشان ايـن اسـت كـه    
  »ام؟ من عفت خود را از دست داده

خواهـد انجـام دهـد، مـن هـيچ پروايـي        بدبين هرچـه مـي   آگاه باشيد، اين اجتماع فاسد و«
ندارم، چون از آن كار هيچ ضرري به من نرسيده است، هيچ ضرري به خـدا قسـم! پـس چـرا     

معني خوف و تـرس داشـته باشـم؟...     روي من از اين تهمت زرد شود؟ و چرا از اين افتراي بي
ه كـار بسـيار خـوبي انجـام     ام، بلكـ  دهد كه مرتكب هيچ عمل بدي نشـده  قلب من شهادت مي

اي  ام، چرا از آن كار پشيمان شوم و چرا با صداي بلند اعالن نكنم كـه چـه كـار پسـنديده     داده
  ام؟ انجام داده

خواهـد بـه دوشـيزگان     اين است اسلوب فكري و منطقي كه اديب متجدد در عصر مـا مـي  
اين كار دعـوت كنـد، او   جوان تعليم دهد، حتي ممكن است كه دختر و خواهر خود را نيز به 

گويد: هر عملي از دختران سر زنـد جالـب و پسـنديده اسـت و هـر كسـي را كـه در شـب          مي
زيرا اين تنهـا راه   ؛مهتابي ديدند بايد خود را در آغوش او بياندازند و او را به خود جذب كنند

امتنـاع  ممكن در آن شرايط و موقعيت است، هيچ زني حق ندارد كه در آن حالت از آن كـار  
گردد، بلكه ايثار، فداكاري و قرباني شدن است و هيچ ضـرري   ورزد و اين گناه محسوب نمي

رساند، تا وقتي كه اين افكار جديد و ناپاك وجود داشته باشند عفت  نيز به عفت و شرف نمي
كنـد،   رود، حتي آن را تقويـت و تأييـد نيـز مـي     با فداكاري و ايثار و تقديم بكارت از بين نمي

تارخ زندگي زن با آب طـال نوشـته شـود و     ي هين يك نوع فداكاري است كه بايد در صفحا
شـاهكارها و ايثارهـا باشـد،    بايد هر زني بكوشد كه صـفحات تـاريخ زنـدگيش مملـو از ايـن      

زيرا او به اين دوشـيزگان فـداكار و    ؛بدبين، زشت و ناسالم است. تمام گناه از او است اجتماع
ي و كريمي كه در شب مهتـابي بـا پيشـاني    كند، هرگز آن دوشيزه سخ يعتراض مسخاوتمند ا

باز خود را در آغوش مرد بيگانه انداخته گناهي نكرده است، اجتماع ظـالمي   ي هگشاده و سين
گيرد ارزش اين را نـدارد كـه كسـي از آن خـوف و هراسـي داشـته        كه بر اين عمل خرده مي

از آن پنهان دارد. نه، بلكه هر دختر جوان سزاوار اسـت  باشد و يا بعد از اين فداكاري، خود را 



    

  حجاب      98
    

كه با تمام جرأت و رغبت به انجام اين فضيليت اقدام كند و به جـاي ايـن كـه خـود احسـاس      
  . ... جحالت نمايد، بايد اجتماع را خجالت بدهد و آن را مالمت كند

هـا   خانـه  فاحشـه شما اين جـرأت و وقاحـت را ببينيـد، در هـيچ زمـاني حتـي زنـاني كـه در         
بخـت   زيـرا آن زنـان سـياه    ؛گويند پردگي سخن نمي حيايي و بي سكونت داشته اند با چنين بي

جديد اخالقي را در دسترس نداشتند كه ثـواب را گنـاه و گنـاه را ثـواب داننـد و       ةچنين فلسف
فروخـت بـدون شـك خـود را حقيـر و پسـت        اگر سابقاً زن فاحشـه عفـت و كـرامتش را مـي    

دانست، ولي ايـن ادب نـوين تمـام معيارهـا را تغييـر داده اسـت و        و غرق در گناه ميشمرد  مي
  جديد اخالقي اختراع كرده است. ي هبراي تأييد فسق و فجور و فحشاي خود فلسف

منتشـر  » برادر شـوهر «در مجله ديگري كه در جامعه ما رواج بسياري داشت داستاني به نام 
گذاري ادب اخالقي براي زنان شخصـيت   است كه در پايه گرديد. نويسنده داستان پسر اديبي

آيد و بخاطر خدماتي كه براي زنان اردو زبان در هند انجام داده بود نزد زنان  مهمي بشمار مي
محبوبيت و شهرت داشت، در اين داستان اديـب جـوان دختـري را بـه عنـوان دختـر نمونـه و        

پيش از ازدواج هروقت كه نيروي جواني و  كند كه اش معرف مي آل به خواهران خواننده ايده
گرديد كه گويا برق در وجودش جريان  د چنان متأثر ميورآ شادابي برادر شوهرش را بياد مي

وان كودكي اعتقاد داشت كه جواني كه نيرو و قـدرت و  فعاليـت   آكرد، اين دختر از  پيدا مي
گفت كه به نظر مـن جـوان آن    يجواني را نداشته باشد همانند پيران كهن سال است و چنين م

ها به خـاطر وي بـا يكـديگر     است كه آنقدر هيجان، فعاليت و تحريك داشته باشد كه معشوقه
دعوا و منازعه كنند، وقتي اين دوشيزه با ايـن طـرز فكـر ازدواج كـرد، آن رغبـت و عالقـه و       

ه بـه  اي كـه از قبـل داشـت تصـميم گرفـت كـ       هيجاني كه داشت خاموش شد، لذا طبق نقشـه 
شوهرش پشت كند و به برادر شوهرش روي آورد، ديري نگذشـت كـه ايـن فرصـت بـرايش      

قـرار كـرد و   برپيش آمد و شوهرش براي تحصيل به اروپا رفت، او بـا بـرادر شـوهرش رابطـه     
هاي عشق را سركشيدند و زن به شـوهر و بـرادر بـه بـرادر بـاالترين       هردو در غياب شوهر جام

هـايش كـه هنـوز     اين استان را به يكي از خواهرخوانده  هشتند، نويسندخيانت را روا دا ي هدرج
نويسد، آن زن فاسـد اعمـال و مراحلـي را كـه طـي كـرده اسـت بيـان          ازدواج نكرده است مي
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آميـزش جنسـي را بـي پـرده و بـا وقاحـت تمـام         هاي روحـي و جسـماني   دارد و تمام لذت مي
ماند جز اين كه انسان خود آن فحشا را ببيند،  دهد كه بعد از آن هيچ چيز باقي نمي توضيح مي

شايد هم اين نويسنده اين قسمت را براي خوانندگان مرد و زن شرح نداده تـا بـا تصـور خـود     
  اين قطعه را كامل نمايند.

هاي آن قبالً تقديم گرديد مقايسه كنيـد،   اگر شما بين اين ادبيات و ادبيات فرانسه كه نمونه
 ؛كننـد  از اديبان شرقي ما خط مشي و سبك استادان غربي را پيروي مييابيد كه گروهي  درمي

خواهند عقـول و اذهـان را از    زيرا راه همان راه و هدف همان هدف است، اين نويسندگان مي
لحاظ فكري و اخالقي مطابق نظام زندگي غربي تربيت كنند و بيشـتر توجـه آنـان روي زنـان     

  و حيا باقي نگذارند. ها اثري از شرم است تا اين كه در آن

  تمدن نوين:

كنـد بلكـه اصـول دموكراسـي      حمايت مينوين اخالقي  ي هاين نوع زندگي را نه تنها فلسف
گانـه بـراي غربـي     كنند، و ايـن قـواي سـه    داري نيز تقويت و مساعدت مي غربي و نظام سرمايه

ترين نوع ادبيات را  ها راجع به فحشا پست دهند. آن دست تعاون مي  ساختن نظام زندگي با هم
ها پخش كننـد   دانشگاهها/  و پوهنتوندهند تا در مدارس  گيرند و بدست شاگردان مي بكار مي

ــ و هميشــه عكــس ــازل و   ي ههــاي لخــت و برهن ــد و مجــالت و من ــان فاحشــه زينــت جراي زن
رسـد و   ها و بازارها صداي موسيقي زشت و زننده به گوش مـي  ها است، از همه خانه رستوران

سينما غيـر از فسـق و فجـور و     ي هجنسي و حيواني شده و بر پرد ي هما سبب تحريك غريزسين
شـود، زنـدگي پـرزرق و بـرق و تجمالتـي       اعمال خالف اخالق چيز ديگري نشـان داده نمـي  

هـا شـوند، وقتـي كـه      شود كه دختـران و پسـران جـوان تـابع زنـدگي آن      هنرپيشگان باعث مي
هاي مضـطرب و پريشـان بيـرون     تحريك شده و روان ي ها غريزهاي فساد ب جوانان از اين خانه

كننـد كـه در فرصـت مناسـب خـواهش و       آينـد، در اطـراف خـود مكـاني را جسـتجو مـي       مي
شـود و   دار تمام مـي  ها به نفع سرمايه خود را برآورده سازند، تمام اين رذايل و پستي ي هخواست

و احـوال در شـهرها و مراكـز تمـدن      داري اسـت كـه ايـن اوضـاع     به خاطر همين نظام سرمايه
شـان را تـأمين كننـد و همـين      آيد تا زنان مجبور شوند بدست خود درآمـد زنـدگي   بوجود مي
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كند و همـه وسـايل و داروهـاي جلـوگيري از      نظام است كه جلوگيري از بارداري را تبليغ مي
ستان و فرانسـه در  گذارد، نظام دموكراسي جديد كه توسط انگل بارداري را در اختيار مردم مي

  كشورهاي شرقي ترويج گرديد سه اشكال و معضل بزرگ را براي ما به ارمغان آورده است:
  .هاي سياسي و اجتماعي را به طور كلي به روي زنان گشود فعاليت ي هاول اين كه درواز

دوم اين كه مؤسسـات و تشـكيالتي بوجـود آورد كـه بايـد زن و مـرد بـا هـم اخـتالط و           
  .آميزش داشته باشند

هاي قوانين مملكتي را آنقدر سست كرد كـه حتـي ارتكـاب فحشـا بـه       و سوم اين كه پايه 
شـود، بـدين ترتيـب كسـاني كـه طرفـدار        طور واضح و علني در اغلب مواقع جرم شمرده نمي

باشند هيچ نگرانـي و مشـكلي نخواهنـد داشـت، انقـالب اخالقـي و        ي غرب ميزندگ ي هطريق
تحوالت اجتماعي مشكالت را برطرف كرده و يا خواهد كرد، بدنبال آن زنانشـان طـوري بـا    

شوند كـه هـركس آنـان را ببينـد فكـر       انگيز از خانه خارج مي هاي نازك و جذاب و فتنه لباس
آبرويـي ديـده    حيـايي و بـي   هـا همـه نـوع بـي     تند، در آنكند كه از هنرپيشگان هاليوود هس مي
هاي جذاب و براق، آرايش، حركات و سـكنات و نـاز و    هاي مفتضح، رنگ شود، از لباس مي

شود كه هدفي جز اين ندارند كه مردان را مانند آهن ربا جـذب   شان چنين استنباط مي كرشمه
بـا   –بـدون شـرم و حيـا     –ا جسـم عريـان   ها نادر است كه حتي بـ  اي در آن كنند، حيا تا اندازه

هـا عكـس گرفتـه در     افقند كه در آن حالت از آنوكنند، و حتي م مردان در يكجا شستشو مي
ها وجود ندارد، زيرا تمـام اعضـاي    اي از حيا در آن ها چاپ شود، واقعاً ذره مجالت و روزنامه

ي بـا يكـديگر ندارنـد. بنـابراين،     بدن انسان از ديدگاه اخالقي جديد با يكديگر برابرند و تفاوت
همانطور كه جايز است كه دست و پاي زن برهنه باشد، اشكالي ندارد كه آخرين قسـمت ران  

) Artو برآمدگي پستان وي نيز معلوم باشد، كامجويي و لذت زندگي كه آنان از آن به هنـر ( 
ر زنـدگي شـمرده   كننـد بـاالتر و برتـر از همـه قيـود اخالقـي اسـت و مقيـاس و معيـا          تعبير مي

آميز دختـر و يـا خـواهر كسـي      شود، به همين سبب وقتي رقص، آواز و يا نمايش تحريك مي
شود پـدر يـا بـرادر او فخـر و مباهـات       موجب رضايت و سرگرمي شنوندگان و تماشاچيان مي

داننـد و در نظرشـان بـاالتر و برتـر از      كنند، اينان موفقيت مادي را هدف اصلي زندگي مـي  مي
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هاي مـادي در اجتمـاع    آوردن پيشرفت اي كه خود را براي بدست يز است، پس دوشيزههمه چ
سازد اگر عفت خود را در اين راه از دست دهد چنان است كه تو گـويي هـيچ چيـز     آماده مي

كند كه همه چيز را بدست آورده است. بنـابراين، وقتـي    را از دست نداده است، بلكه فكر مي
خواننـد و يـا وقتـي كـه      بطور مختلط درس مي / پوهنتونو دانشگاه كه دختر و پسر در مدرسه

  دانند. رود هيچ كدام را عيب و گناه نمي جواني براي تحصيل به اروپا مي ي هدوشيز

  زدگان: اتمام حجت با غرب

كنند، حجاب در نظـر آنـان يـك     زدگان شديدترين اعتراضات را بر حجاب وارد مي غرب
بردن حجاب دست به تمسـخر و محكوميـت    آيد و براي از بين ميمعنا و باطل بحساب  چيز بي

ها ماننـد ايـن اسـت كـه بگوينـد وجـود بينـي در صـورت انسـان           آن زده اند، ولي استدالل آن
ضروري نيست و در صورت هركس بيني را مشاهده كنند به او بخندنـد و مـورد اسـتهزا قـرار     

هـا عقـل    ترسـاند و اگـر آن   اهالن را مـي آورنـد تنهـا جـ    ها مـي  دهند، اين داليل جاهلي كه آن
ها در مقام و ارزش انسان است، اموري كه  فهميدند كه اختالف اساسي بين ما و آن داشتند مي

مقدار است، لذا دستورالعملي  ارزش و بي ها بسيار بي نزد ما ارزش و قيمت وااليي دارد نزد آن
هـا زايـد و    رد بـه طـور حـتم در نظـر آن    گيري اشياء نزد ما وجـود دا  كه به عنوان مقياس اندازه

ارزش است و تا وقتي كه بـين طـرفين ايـن اخـتالف اصـلي و اساسـي وجـود داشـته باشـد           بي
زيـرا   ؛ها بحث و جـدل شـود   عقلي خواهد بود كه به مسائل فرعي پرداخته شود و روي آن كم

، و اما راجـع بـه   اختالف را مورد حل و فصل قرار داد أاول ريشه و مبد ي هالزم است در مرحل
 ؛توانيم ارائه دهيم همين قوانين فطـرت اسـت   ارزش و مقام انسان، تنها دليل و برهاني كه ما مي

زيرا هرچيزي را كه وجود انسان طبق تقاضاي فطرت براي خير و صالح خـود بپـذيرد حقيقتـاً    
  آن چيز مستحق توجه، اهتمام و تقدير خواهد بود.

د آزمـايش قـرار بـدهيم و ببينـيم كـه رد تعيـين ارزش و       ورپس بياييد مقياس شما را هم مـ 
تان را ارائـه دهيـد و مـا هـم داليـل       كدام يك از ماست، شما داليل  قيمت اشياء حق به جانب

گـذاريم و پـيش روي    ها را در دو كفه ترازو مـي  كنيم، سپس هردوي آن خويش را عرضه مي
تر اسـت، اگـر    تر و كدام سبك ه سنگينكنيم تا ببينيم كدام كف اشخاص صادق و امين وزن مي
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ما به شما ثابـت كـرديم كـه معيـار مـا صـحيح و درسـت اسـت پـس شـما اختيـار داريـد كـه              
ها در پيروي از هوا و هـوس   و علمي ما را بپذيريد و يا اين كه به همان ارزشهاي عقلي  ارزش

زيـرا بجـاي    ؛اسـت  باقي بمانيد ولي بايد بدانيد كه دومين موضع شما اشتباه و ضعيف و سست
اين كه شما را بر ديگران غالب سـازد، بـرعكس موجـب شكسـت شـما خواهـد شـد و مـورد         

  گيريد. تمسخر و استهزاء ديگران قرار مي

  گروه دوم:

گروه ديگري هـم بجـز گـروه اول وجـود دارد، گـروه اول هـم از مسـلمان و هـم از غيـر          
مسلمان تشكيل شده است، ولي گروه دوم اكثراً مسلمان بـوده و از خـود احكـامي را تراشـيده     
اند كه آن را با احكام حجاب مخلوط كرده اند و تا حال نيز مردد بوده اند، نه با آن طائفه انـد  

/tÎ﴿ئفه و نه با اين طا x‹ ö/ x‹ •Β t ÷t/ y7Ï9≡sŒ Iω 4’ n<Î) Ï Iω àσ ‾≈yδ Iωuρ 4’ n< Î) Ï Iωàσ ‾≈yδ﴾  :143(النساء(  

هدفي هستند كه نه سوي اينها، و نه سوي آنهايند! (نه در صـف مؤمنـان قـرار     آنها افراد بي«
  ».دارند، و نه در صف كافران!)

 ي بـه معيارهـاي اسـالمي در زمينـه     و در حالي كه مسلمان بوده و به اسالم ايمان آورده اند
خواهنـد كـه زنانشـان بـه زيـور       ها مي اخالق، تهذيب، كرامت و اعمال نيك ايمان ندارند، آن

هـاي اخالقـي پـاك باشـد و هيچگـاه آمـاده        عفت و حيا آراسته باشند و منازلشان از آلـودگي 
رف ديگـر دختـران،   نيستند كه نتايج پيروي از تمدن و اجتماع غربي را قبول كننـد ولـي از طـ   

رود و از حـدود و چهـارچوب نظـام     روند كه تمدن غربي مـي  خواهران و زنانشان به راهي مي
كنند، گاهي به دسـتورات اسـالم عمـل     اجتماعي اسالم گاهي بر اثر تردد و تذبذب تجاوز مي

بـا جمـع   گويند  ورزند، ايشان كامالً در اشتباهند كه مي كنند و گاهي از انجام آن امتناع مي مي
هـاي هـردو    توانند از منافع و خـوبي  هاي اسالمي مي هاي غربي و بعضي روش بين بعضي روش

هـا محفـوظ مانـده و     برخوردار گردند و به اين ترتيب هـم اخـالق اسـالمي در منـازل و خانـه     
رعايت شده اسـت، هـم نظـام خـانوادگي مسـتحكم و سـالم مانـده اسـت و هـم از محاسـن و           

هـا و مضـرات آن در امـان مانـده      عي غرب برخـوردار گرديـده و از بـدي   امتيازات نظام اجتما
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هاي دو تمدن كه از نظـر اهـداف    ها و ديدگاه است، ولي حقيقت اين است كه جمع بين روش
زيرا اخـتالط   ؛اي دارند نادرست و غير صحيح است ها با يكديگر اختالف ريشه گيري و جهت

ــين دو چيــز متضــاد قاعــدتاً موجــب  گــردد و ســبب  هــا مــي افــزايش مضــرات آن و التقــاط ب
شود، اين مخالف با عقل و فطرت است كه كسي عنـان نفـس    آوردن منافع بيشتري نمي بدست

تقاوت گـردد و بـا ايـن     خود را آنقدر رها كند كه تجاوز از قوانين اسالمي برايش عادي و بي
زياد  ي حرص و عالقهتواند نفس خود را هنگام ضرر و زيان كنترل كند،  وجود بگويد كه مي

هاي جذاب و چسبان و نازك، فنـا شـدن در تجمـالت و زينـت، شـركت در       به پوشيدن لباس
آميز و تعليم دختران بـه سـبك    هاي تحريك هاي برهنه و داستان محافل و توجه زياد به عكس

ها نتايج تجاوز و زير پاگذاشتن حـدود اجتمـاعي اسـالم اسـت كـه       غربي... تمام اين ي و شيوه
ها بطور عاجل و سريع به نسل موجود نرسد، احمقانه خواهد بـود كـه فكـر شـود      اگر ضرر آن

زيرا هر مكتب و اجتمـاعي كـه در مسـير     ؛هاي آينده هم از ضرر آن در امان خواهند ماند نسل
گردد، ولي وقتي كـه   انحراف قرار گيرد، در ابتداي مسير اندكي از صراط مستقيم منحرف مي

هاي بعدي برسد بدون شك آن اشتباه و انحراف بسيار گسترده و غيـر قابـل    سلاز آن نسل به ن
  گيري خواهد بود. پيش

هـا   هاي غلطـي را كـه آن   زيرا اصول و پايه ؛مصداق خارجي ادعاي ما آمريكا و اروپا است
هـا معلـوم نشـد،     آن ي هبـزودي و سـريعاً نتيجـ    دبراي تنظيم اجتماع جديدشان وضع كرده بودن

  هاي سوم و چهارم بود كه ثمرات و نتايج اين تمدن ظاهر گرديد. نسلبلكه در 
هاي غربي و راه و روش اسالمي و ايـن   لذا اين جمع اجباري و ساختگي بين رسوم و روش

حجابي پايدار و استوار نخواهد ماند و بطور طبيعي به صورت يك طرفه به سمت  حجاب و بي
نماينـد الزم اسـت بداننـد     كه اينگونه عمـل مـي   آداب و رسوم غربي سير خواهد كرد، كساني

هـاي آينـده بـه آخـر      كه اگر آنان فعالً در ابتداي راه قرار دارند و به آخر راه نرسيده اند، نسـل 
  راه خواهند رسيد.

  سؤال پاياني:
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بر اين افراد الزم است كه بيش از پيش دوباره اين موضوع تصميم بگيرند و قبل از اين كه 
م بردارند، وضعيت خود را با پاسخ به اين سوال روشن سازند كه: آيا شما آمـاده  در اين راه گا

ايد كه نتايج قطعي و طبيعي اين نظام اجتماعي را كـه در آمريكـا و اروپـا حاصـل شـده اسـت       
كننـده   غربي عوامل تحريـك  ي قبول نماييد؟ و آيا شما حاضريد كه در اجتماعتان مانند جامعه

حيـايي و   عفتـي، بـي   پسنديد كه فساد غرب از قبيل بـي  و آيا شما مي؟ گسترش دهيدشهوت را 
شما هم رواج يابد؟ و در اثر آن امراض مختلف مسري شيوع پيـدا   ي شهوت در جامعه ي غلبه

كند، و نظام خانواده از هم بپاشد، طالق و جدايي زياد گردد، دختران و پسران طوري تربيـت  
بند و باري از همديگر كام بستانند و بـا اسـتفاده    مام و بيشوند كه بدون قيد و شرط با آزادي ت

از امكانات جلوگيري از بارداري و سقط جنين و قتل فرزندان، نسل منقطع شود و يا با تجـاوز  
از حد اعتدال شهوت، جوانان اعم از دختر و پسر قواي عقلي و صـحت جسـماني را از دسـت    

شـان پـيش از بلـوغ و     نيابند و تمايالت جنسـي  تبدهند، و حتي خردساالن هم از آن فساد نجا
در دوران رشد سريع بيدار گردد و در اثر آن به رشد و نمو جسمي و فكريشـان در خردسـالي   

  لطمه وارد گردد؟
اگر شما به خاطر منافع مادي و لذايذ شهواني و جسـماني حاضـريد كـه تمـام ايـن عواقـب       

وم غربي آزاد هسـتيد، در ايـن صـورت بايـد     وخيم را بپذيريد، پس در پيروي و متابعت از رس
شـما بـا    ي اسالم را از ذهن خود بيرون آوريد و قبل از رفتن به اين راه اعالن كنيـد كـه رابطـه   

اسالم قطع شده است و شما ديگر با اسالم هيچ رابطه و پيوندي نداريد، تا ايـن كـه بعـد از آن    
وايي و نام بـدتان سـبب بـدنامي اسـالم و     نتوانيد كسي را به نام اسالم فريب دهيد و زشتي، رس

  مسلمانان گردد.
توانيد كه آن نتايج را بپذيريد و قلباً مصمم هستيد تـا پيـرو نظـامي باشـيد      ولي اگر شما نمي

پاك، صالح و سالم باشد و فضايل و ملكات و خصايل شريف انسـاني در آن   نكه داراي تمد
ك به شكوفايي عقلي، روحـي و مـادي برسـد و    نشو و نما كند و انشان در آن محيط آرام و پا

كردن از وسـايل تحريـك نامناسـب شـهوت حيـواني بتواننـد قـدرت و         مردان و زنان با دوري
تمـدن   ي استعدادشان را در خدمات اجتماعي به مصرف برسانند، و خانواده كـه اسـاس و پايـه   
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از بـين بـرود و    است ثابت و سالم بماند و نسل و نسب حفـظ گـردد و فسـاد و اخـتالط نسـب     
آرامش روحـي و اطمينـان قلبـي و محـل تربيـت فرزنـدان و        أزندگي خانوادگي مصدر و منش

  تعاون و همكاري بين اعضاي خانواده باشد.
 ؛اگر شما حقيقتاً چنين راه پاك و سالم را خواهانيد پس به طرف غرب گرايش پيدا نكنيـد 

رار دارد و عقالً نيـز محـال اسـت كـه     سالم در جهت مخالف اين تمدن ق ي زيرا كه آن جامعه
خواهيـد   ها را مي كسي به سمت غرب روان باشد ولي از شرق سر درآورد و اگر شما تمام اين

پس الزم است كه تنها از اسالم پيروي و متابعت كنيد، ولي شرط آن ايـن اسـت كـه پـيش از     
س خود دور نماييد تا ايـن  پيمودن اين راه تمام منافع مادي و لذايذ شهواني و جسماني را از نف

انگيز غرب قرار نگيريد، از اذهان و افكار خـود نظريـات و    كه تحت تأثير مظاهر فريبنده و فتنه
افكار غربي را پاك كنيد و تمام اهداف و اصولي را كه از تمـدن غـرب گرفتـه بوديـد كـامالً      

اسـت و مطـابق آن   ي اهداف و اصـول جداگانـه و مسـتقلي    ادار زيرا اسالم خود ؛دور اندازيد
اش، نظام اجتماعي جداگانه دارد و ايـن نظـام اجتمـاعي     هاي سازنده اصول و اهداف و ديدگاه

كند، در اين ضوابط  هاي تربيتي مخصوصي حمايت مي را با ضوابط و قوانين مشخص و روش
اي نهفته است كه در آن تمام خصايص طبيعـي انسـاني    هاي بالغه هاي پرورشي حكمت و شيوه

تواند از اخـتالل و تشـويش دور    ها نظام مذكور نمي عات شده و بدون مراعات و تطبيق آنمرا
بماند، نظام مذكور يك نظام عملي است نه خيالي و فرضي كه بـر اوهـام اسـتوار باشـد، ماننـد      
دموكراسي افالطوني كه در عمل ممكن نبود، اين نظامي است كه در طـول بيشـتر از چهـارده    

گار سربلند بيرون آمده است و در طول همين مدت در هيچ يك از ملـل و  قرن از آزمون روز
كشورها فساد و اختاللي ايجاد نكرده است، در حالي كه در مدت يك قرن تمدن غربي چنان 

هايي بوجود آورد كه امروز جهان بشـريت را در گـرداب هالكـت فـرو بـرده       مفاسد و پليدي
  است.

تماعي محكـم، اسـتوار و آزمـايش شـده اسـتفاده كنيـد       خواهيد از اين نظام اج اگر شما مي
هاي تربيتي آن را با جان و دل قبول كنيد و مراعـات و اصـول    پس بر شما الزم است كه روش

آن را بر خود الزم بدانيد و در مقابل ضـوابط و قـوانين آن بـا تمـام خضـوع و خشـوع تسـليم        
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هاي ذهني خـود و   و از روي باطل با بافتهشويد و بعد از آن حق نداريد كه اين نظام را به ناحق 
هاي آزمايش نشده كه بـا طبيعـت و    هاي ديگران و يا با افكار خام و روش يا تفكرات و تئوري

  سرشت اسالم كامالً مخالف است ملوث و آلوده سازيد.
گروه سومي نيز هستند كه از اشخاص نادان و غافل تشكيل شـده اسـت و داراي اهميـت و    

ي نيستند كه بتوانند مسائل را تحليل كرده و در آن تفكر نماينـد و نظـر بدهنـد،    كفايت و قدرت
اين گروه اهميت و ارزشي ندارند تا در رابطه با آنان بحث كنيم، لذا از بررسي وضـعيت آنـان   

  دهيم. كنيم و به مطلب خود ادامه مي نظر مي صرف



 

  قوانين فطرت

شـان بـه    خداوند انسان را مانند سـاير انـواع حيوانـات جفـت آفريـد كـه مطـابق بـا طبيعـت         
تـوان فهميـد ايـن اسـت كـه       يكديگر تمايل دارند، ولي چيزي كه از احوال ساير حيوانات مـي 

گر تنها بقاء نسـل اسـت و بـس. بـه     ها به يكدي ها و تمايل طبيعي آن هدف از جفت آفريدن آن
اي كه بـراي بقـاء نسـل الزم اسـت توليـد       همين علت حيوانات بطور غريزي و فطري به اندازه

شود حيوانات  ها نيرويي به وديعت گذاشته شده است كه مانع مي كنند و در فطرت آن مثل مي
يـل طبيعـي در انسـان    در اداي وظيفه جنسي از آن حد معين پا را فراتر گذارنـد، ولـي ايـن تما   

تر و شديدتر اسـت و   باشد و نسبت به حيوانات ديگر قوي برخالف ساير حيوانات محدود نمي
خره در وجود انسان نيرويي باشد، باآل هاي چهارگانه نمي د به شب و روز و يا يكي از فصلمقي

و در تمـام  قرار داده نشده است كه او را در حد معيني متوقف سازد، بلكـه زن و مـرد هميشـه    
هـا اسـباب مختلـف و متعـدد بـراي جـذب و        اوقات به يكديگر تمايـل دارنـد و در وجـود آن   

كشش و تمايل دو طرفه به وديعت نهاده شده است، هريك در باطن خود به دوستي و تمـاس  
با جنس مخالف خود شوق و رغبت زيادي دارد و در تركيب اجسام، تناسب، رنگ، شـكل و  

اي بـراي جـنس مخـالف بـه وديعـت       ز اجزايي زن و مرد نيرويـي جاذبـه  خره در هرجزيي اباآل
، لحـن صـدا  گـردد، در   گذاشته شده كه خود به خود باعث جذب و جلب جنس مخالف مـي 

حركات، سكنات، رفتار و گفتار عوامل بيشماري وجود دارد كه تمايـل غريـزي زن و مـرد را    
هـا، آواز   ن آب، سبزي گياهان، عطر گـل سازد، وزيدن باد، جريا به يكديگر تيزتر و تسريع مي

هاي مهتابي و ديگر مظاهر فطرت و جمال طبيعت همـه و همـه وسـايلي     پرندگان، زيبايي شب
  نمايند. هستند كه قواي جنسي را مستقيم يا غير مستقيم تحريك مي

 ي اگر شما در نظام جسم انسان دقت كنيد نيرويي عظيم در آن خواهيد يافت كه سرچشمه
هــا  )، هورمــونGlandsحيــات، كــار و قــواي جنســي اســت. در بــدن انســان غــدد ( نيــروي 

)Hormones    دهنـد و   ) را تهيه كرده كه نيروي كار، هوش و نشاط را تحـت تـأثير قـرار مـي
كننـد و موجـب تحريـك و افـزايش تمـايالت       همين غدد، قواي تناسلي و جنسي را ايجاد مي

يبايي، سرسبزي، زرق و برق و ديگـر وسـايل   گردند، همين غدد هستند كه توسط ز جنسي مي
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گردنـد و حـس المسـه،     تحريك موجب برانگيختن و گسترس ايـن تمـايالت و عواطـف مـي    
  دهند. شنوايي، بينايي، بويايي و حتي ذهن و خيال انسان را نيز تحت تأثير قرار مي

مراعـات  با اين حكمت و تدبير است كه فطرت، قواي نفساني و طبيعي انسـان را احتـرام و   
كننده و برانگيزنده كه در وجود انسان به وديعت گذاشـته شـده    نمايد و تمام قواي تحريك مي

اي كه باعث حفـظ وجـود و خـدمت بـه خـود       است، ريشه در دو غريزه قوي دارد: اول غريزه
  سازد. اي كه انسان را به جنس مخالف عالقمند و راغب مي گردد و دوم غريزه مي

جنسـي داراي   ي رسـد، غريـزه   اي عملي در انسان بـه اوج خـود مـي   در وقت جواني كه قو
كنـد و گـاهي    شود كه غريزه حفظ وجود و خودخواهي را مغلوب مي چنان قوت و شدت مي

  اندازد. جنسي، خود را به هالكت مي ي گردد كه انسان به خاطر اشباع غريزه آنچنان قوي مي

  تأثير جاذبه جنسي در ايجاد تمدن:

زيرا بقـاي انسـان بـه زاد و ولـد      ؛يمانه براي چيست؟ تنها براي بقاي انسان؟ نهاين تدبير حك
فراوان احتياج ندارد آنطور كه ماهي، بز و ديگر حشرات و حيوانات احتياج دارند، پس علـت  
چيست كه خداوند سهم انسان را در امور جنسي نسبت به ديگـر حيوانـات زيـادتر و شـديدتر     

اش وسـايل و عـواملي را آفريـده     ريك و برانگيختن تمايل جنسـي قرار داده است؟ و براي تح
كه براي ديگر حيوانات قرار نداده است؟ آيـا تمـامي ايـن تمهيـدات فقـط بـه منظـور تمتـع و         
كامجويي انسان است؟ نه، هدف ايـن نيسـت و فطـرت هيچگـاه كـامجويي و لـذت را هـدف        

بـرانگيختن حيـوان و انسـان بـراي      نهايي قرار نداده است، بلكه وجود لـذت در اعمـال بخـاطر    
تر و برتري است، وجود لذت الزم است تا اين كه انسان از صميم قلـب   رسيدن به هدف عالي

كاري را انجام دهد و از كار خود راضي باشد و بداند كه آن كار را بـه خـاطر تحقـق مصـالح     
دقـت كـرد كـه    دهد. نه، براي مصالح و منـافع ديگـران، خـوب اكنـون بايـد       خودش انجام مي

هدف عالي و برتر فطرت در اين باره چيست؟ شما هرچه تفكر و دقت كنيد هدف ايـن تـدبير   
خواهـد كـه انسـان بـرخالف ديگـر       توانيد درك كنيد بجز اين كه بگوييـد فطـرت مـي    را نمي

  حيوانات، متمدن باشد.
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اسـت  محبت و تمايل جنسي گذاشته شده  ي به همين علت است كه در وجود انسان غريزه
گيرد، بلكه هدف اين است  و اين غريزه به مجرد قضاي شهوت و انجام عمل جنسي آرام نمي

  كه داراي معاشرت دائمي و رابطه قلبي و روحي قوي و محكم باشد.
فقط به همين سبب اسـت كـه تمايـل جنسـي در وجـود انسـان چنـدين برابـر ايـن نيـرو در           

شهواني را به مصـرف برسـاند و حتـي اگـر      موجودات ديگر است و اگر انسان تمام آن نيروي
اش بر بـاد رفتـه و پـيش از ايـن كـه عمـر        يك دهم آن را در روابطه جنسي بكار برد، سالمتي

تـرين دليـل اسـت بـر ايـن كـه        رود، ايـن واضـح   طبيعيش به پايان برسد همه قواي او از بين مي
سـلي را نسـبت بـه ديگـر     تنا ي تمايل جنسي در انسان زيـادتر اسـت تـا ايـن كـه بتوانـد وظيفـه       

آنـان را   ي اتصال و رابطه زن و مـرد قـوي باشـد و عالقـه     ي حيوانات بيشتر انجام دهد و وسيله
نسبت به يكديگر ثابت و پايدار و هميشگي نگهدارد، به همين سبب است كه در زن در كنـار  

ه و ايـن  شهوت و جاذبه جنسي، ملكاتي چون حيا، وقار، بزرگ منشي، امتناع و فرار خلق شـد 
لكات كم و بيش در هر زن موجود است، ناگفته نمانـد كـه ايـن طبيعـت فـرار و      تصفات و مم

ساير حيوانات نيز وجود دارد ولـي بـا ايـن تفـاوت كـه در       ي گريزپايي و امتناع در جنس ماده
تر است و علت اين افزوني وجود حيا، وقار و حرمـت اسـت،    انسان بيشتر و قوي ي هجنس ماد

جنسـي   ي همغناطيسي و جاذب ي هشود كه مقصود از وجود قو از اين وضع هم چنين استنباط مي
در انسان اين است كه بايد بين هردو جـنس روابـط دائمـي و اتصـال هميشـگي وجـود داشـته        

انجام اعمال جنسي قطع گـردد، بـه همـين سـبب اسـت كـه طفـل        باشد، نه اين كه اين رابطه با 
آيـد، بـرخالف ديگـر     تـر و عـاجزتر بـدنيا مـي     سـاير حيوانـات ضـعيف    ي هانسان نسبت به بچـ 

حيوانات به تربيت و سرپرستي والدين براي چندين سال نياز دارد و قدرت نشو و نما، توانـايي  
رسد، تمام اين اوضـاع هـم دليـل بـر      مي ها بعد به كمال اش مدت كسب معاش و استقالل ذاتي

 ي هشـود و نتيجـه و ثمـر    جنسي منحصـر نمـي   ي هاين است كه رابطه بين زن و مرد تنها به رابط
  سازد. طبيعي اين رابطه آنان را به تعاون و همكاري و همراهي در امور زندگي مجبور مي

تـر   سبت به اوالدش مهربانبه همين علت است كه انسان فطرتاً در مقايسه با ساير حيوانات ن
شوند و بعـد   شان جدا مي زيرا حيوانات بعد از مدت كوتاهي از فرزندان ؛باشد تر مي و با محبت
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د، ولـي انسـان بـرخالف    نشناسـ  گردد و ديگـر همـديگر را نمـي    ها قطع مي از آن رابطه بين آن
ايـن محبـت وي بـه     حيوانات بعد از پايان دوران تربيت نيز با فرزندانش مهربـان بـوده و حتـي   

رسد، اين نيروي محبت و مهرباني بر طبيعت حيواني و خودخـواهي و انانيـت    هايش نيز مي نوه
كوشـد كـه بـراي     دهد و مي خود ترجيح مي اي غلبه دارد كه او فرزندانش را بر انسان به اندازه

صل عمـر  فرزندش بهترين وسايل زندگي را تهيه و آماده كند، تمام درآمد زندگيش را كه حا
پسـندد نـه بـراي خـود، هـدف       اوست برايش به ارث گذارد و چيزهاي خـوب را بـراي او مـي   

شـمارد،   فطرت از اين عاطفه و تمايل شديد اين است كه رابطه را وسيله تشـكيل خـانواده مـي   
ازدواج بـه   ي ههـا را بوسـيل   سپس سلسله محبت بين نزديكان و خويشاوندان بسياري از خانواده

شوند و ايـن محبـت باعـث     ها در محبت با هم شريك مي سازد و تمام آن ك ميهمديگر نزدي
  آيد. ترتيب تمدن بوجود مي گردد و بدين ها مي همكاري و تعاون آن

  اساسي تمدن: ي همسئل

هـا و يـا    شود كه فزوني اين تمايـل جنسـي كـه هـيچ رگـي از رگ      از گفتار فوق معلوم مي
انسان از آن خـالي نيسـت و در كنـار آن وجـود اسـباب و      اي از نواحي جسمي و روحي  ناحيه

وسايل تحريك و به هيجان آوردن آن بطور بسيار وسيع، فقط بخاطر ايـن اسـت كـه انسـان از     
محركـة اصـلي تمـدن انسـان قـرار       ي هگرايي انتقال يابد و خداوند آن را قـو  فردگرايي به جمع
ست كه وصلت بين دو جـنس تحقـق   همين تمايل شديد و كشش دائمي ا ةداده است و بواسط

  شود. ) انسان شروع ميSocial Lifeها زندگي اجتماعي ( پذيرد و از اين وصلت بين آن مي
شود كه مسئله رابطـه بـين زن و مـرد در حقيقـت مسـئله اصـلي و        با تحقق اين امر ثابت مي

خيـر و  اساسي تمدن است كه حل صحيح و يا غلط اين رابطه موقوف است به صالح و فساد، 
شر و قوت يا ضعيف تمدن و اين كه بين دو جنس مخالف انسان دو رابطـه وجـود دارد يكـي    

ع انسـان اسـت و ديگـري رابطـه     حيواني يا شهواني محض كـه هـدف از آن بقـاي نـو     ي هرابط
شـان بـراي    ي كه هدف از آن اين است كه بايد اين دو جنس با قوا و اسـتعدادهاي فطـري  انسان

جنسي  ي هشان با يكديگر همكاري كنند و تمايل جاذب و اهداف مشترك آوردن مصالح فراهم
اين اتصال و تعـاون اسـت، ايـن دو عنصـر انسـاني و حيـواني در دو جـنس         ي هها وسيل بين آن



    

  111  قوانين فطرت
  

سازد كه به كارهاي اجتماعي قيام نموده در عـين حـال افـراد     ها را وادار مي مختلف بشري آن
ا پـيش بـرده و تـدبير امـور آن را ادامـه دهنـد. بنـابراين،        زيادي را بوجود آورند كه اجتمـاع ر 

  كه پيوند و آميزش اين دو عنصر، معتدل و متوازن باشد.است صالح و بهبودي تمدن در اين 



 

  ابزار تمدن سالم

 ي هبررسـي قـرار دهـيم و ببينـيم كـه ايـن رابطـ        اي را مورد تحليل و خواهيم مسئله اينجا مي
حيواني و انساني بين زن و مرد چگونه بايد با هم تركيب و پيوند متعادل و متوازن داشته باشـند  

زنـد و موجـب فسـاد و گمراهـي      هم مي صحيح را بر ي هي اين رابطتو چه انحرافات و تجاوزا
  شود. تمدن مي

  زندگي: لاعتدال در تماي -1

 ي شـود عبـارت از تمايـل و جاذبـه     اي كه انسان در اين جهت با آن روبرو مـي  مسئلهاولين 
باشـد، قـبالً متـذكر شـديم كـه ايـن        جنسي و چگونگي جلوگيري از طغيان و سركشي آن مـي 

تمايل در انسان نسبت به ساير حيوانات بيشتر و شديدتر است و اين جاذبه و تمايـل نـه تنهـا در    
در خـارج جسـم و در محـيط اطـراف او محركـات و وسـايل       جسم وي موجـود اسـت بلكـه    

تحريك فراواني وجود دارد و او را از هرطرف احاطه كرده است، تمـام ايـن وسـايل را خـود     
طبيعت براي اين غريزه آماده ساخته اسـت و اگـر انسـان خـودش بـا اسـتعمال فكـر و قـدرت         

از تمدن را در ايـن بـاره بـراي خـود     ابتكار، آن ابزار و لوازم را تقويت و تشديد نمايد و نوعي 
گـردد و سـپس    بپذيرد، بدون شك نيروي فوق بيشتر تقويت شده و به مرور زمان شديدتر مـي 

خواهـد از حـد اعتـدال و تـوازن      زيرا اين غريزه مـي  ؛گردد تر مي تسكين و اشباع آن هم آسان
ين صورت خواهد بـود  كامل پيدا كند، در ا ي هتجاوز كند و عنصر حيواني بر عنصر انسان غلب

جنسـي و   ي هحيواني تمدن و انسانيت را محو و نابود خواهد ساخت، فطرت رابطـ  ي هكه غريز
همه مقدمات و اسباب و لوازم آن را لذيذ، گوارا و خوش آيند آفريده ولي بطـوري كـه قـبالً    
گفتيم اين لذت فقط براي ايجاد تمدن و زندگي جمعي و گروهي است، ولي حـرص زيـاد و   

شدن در اين لـذت، چـه در گذشـته، چـه در حـال و چـه در        جاوز انسان از اين حدود و غرقت
عث خرابي و هالكت مدنيت بلكه عامل خرابي و هالكـت جهـان بشـريت مـي     اآينده نه تنها ب

جنسـي در   ي هبينيـد كـه غريـز    هاي پيشين نظر اندازيد مي احوال ملت خگردد، اگر شما به تاري
خـود درآورده بـود.    ي هها را تحـت تـأثير و غلبـ    اش طغيان نموده و آن ايشان به آخرين درجه
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گواه طغيان شـهوت  ها، معابد و قصرهايشان همه  ها، داستان ادبيات، افكار، آثار، اشعار، عكس
هايي توجه كنيـد كـه امـروزه     و تجاوز از مرزها و حدود اعتدال است، همچنين به احوال ملت

يابيـد كـه غـرض و     كنند، اگـر عميقـاً دقـت كنيـد درمـي      يدر راه هالكت و نابودي حركت م
هدف همان غرض و هدف بوده و راه هـم همـان راه اسـت، اگرچـه آنـان بخواهنـد طغيـان و        

بردن از جمـال و زيبـايي بپوشـانند، بـاز هـم       سركشي شهوت خود را به نام هنر، ادبيات و لذت
ن خواهـد داد، شـما بـا چشـم خـود      خـود را نشـا   ي هكنـد و چهـر   حقيقت با تغيير نام تغيير نمي

ت بـا  بتر و عالقمندترند، مردان نيـز نسـبت بـه صـح     راغببينيد كه زنان به صحبت با مردان  مي
دانيد چرا با گذشت روزگار اسـتفاده از زينـت و تجمـل در     زنان رغبت بيشتري دارند، آيا مي

ع مخـتلط برهنـه و   زن و مرد روبه افزايش است؟ و چرا كم مانده است كـه زن در ايـن اجتمـا   
شود كـه زن روز بـه روز كشـف عـورت نمـوده و       بدون لباس گردد؟ و چه عاملي موجب مي

دارد؟ و مردان هم تقاضاي بيشتري از آنان دارند؟ علت چيست كه  خود را به مردان عرضه مي
 ي ههـاي عريـان عشـق و عالقـ     هـاي برهنـه و رقـص    هاي دور از عفت، مجسـمه  مردم به عكس

هاي ديگر آثار و عالئـم چيسـت؟ آيـا     ها و نمونه دانيد اين نمونه دهند؟ آيا مي مي بيشتري نشان
اي كـه   جنسي در زن و مرد چيز ديگري است؟ و آيـا جامعـه   ي هاين چيزها غير از طغيان غريز

اين همه در شهوت افراط كند و در آن غرق شود سرنوشت آن غيـر از هالكـت و زوال چيـز    
  ديگري است؟

اي كه تمايل جنسي و تحريك دائـم و مسـتمر تـا ايـن حـد       حقيقت اين است كه در جامعه
اش مختـل   باشد، حتماً نسل جوان در آن جامعه ضـعيف شـده و نمـو و رشـد جسـمي و عقلـي      

شـود و امـراض مسـري در بـين مـردم       گردد، شخص با جسم و عقلي غيرعادي تربيت مـي  مي
فزونـي گذاشـته و امـراض مسـري در بـين مـردم منتشـر         گردد. بنابراين، فحشا رو بـه  منتشر مي

ها به استعمال داروهـاي ضـد بـارداري رو آورده و سـقط      گردد، در اين وقت است كه آن مي
گردد، زن و مرد مانند حيوانات بـا هـم اخـتالط و آميـزش      جنين و قتل اوالد بين آنان زياد مي

نسان نسبت به سـاير حيوانـات زيـادتر    كنند و آن تمايل جنسي را كه فطرت در وجود ا پيدا مي
رونـد   نمايند، در حيوانيت چنان فرو مـي  آفريده، برخالف مقاصد و اهداف فطرت استعمال مي
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بندند! و اين حيوانيت و بندگي شهوت بطور حتم نـه   كه حتي دست بز و بوزينه را از پشت مي
بنـدوبار و بـدون قيـد و     مت بيبرد و كساني كه در اين قس تنها تمدن بلكه انسانيت را از بين مي

حدود زندگي كنند و با زير پا نهادن اخالق در گرداب ذلت و خواري افتند، ديگر هرگـز بـر   
خيزند و جاودان در آن گرداب بـاقي خواهنـد مانـد، البتـه عكـس آن نيـز اشـتباه اسـت و          نمي

ور كـه  تمدني كه طرف تفريط را برگزيده است، آن هـم ماننـد ايـن يكـي اسـت، لـذا همـانط       
تمايالت افراطي جنسي و تجاوز از حـد اعتـدال مضـر و باعـث هالكـت اسـت همـانطور هـم         
محروميت، فشار و سركوب غير معقول جاذبه و تمايل جنسي نيز مضر، ممنوع و غيـر مطلـوب   

باشد، هر نظامي كه انسان را به تجرد، رهبانيت دايمي، كشتن شهوت و رياضـت و مشـقت    مي
سـتيز و پيكـار دارد، در حـالي كـه فطـرت مغلـوب نخواهـد شـد و          دعوت كند با فطرت سـر 

شخص را مغلوب خواهد كرد و طعم شكست را به او خواهد چشاند، بديهي و آشـكار اسـت   
زيـرا پـذيرفتن رهبانيـت سـبب از بـين       ؛تواند اساس تمدن بشري باشد كه رهبانيت خالص نمي

جنسـي   ي هد كه در اين صورت رابطشو ها و محركات شهواني در وجود انسان مي بردن انگيزه
دانـد   دهد و اجتناب و پرهيز از آن را مقياس فضيلت و تقوي مي ارزش نشان مي قدر و بي را بي

كوشد كه اين تمايل نفساني را در وجود انسان سركوب نمايـد و انسـان را    و با تمام وسايل مي
كردن تمايل جنسي از  وببهره و محروم سازد، ولي حقيقت اين است كه سرك از اين لذت بي

رود، بلكه به همراه آن ذكاوت، قدرت عقلي، همت، اراده، جرأت، شـهامت، غيـرت    بين نمي
رود، در نتيجـه همـه قـوا و مواهـب و اسـتعدادهاي انسـان سسـت و         و مردانگي نيز از بـين مـي  

 كنـد،  پيشرفت و رشد نميگردد و هيچگاه ترقي،  شود و خون او سرد و منجمد مي ضعيف مي
انسـان همـين قـوه جنسـي      ي هتـرين نيـروي محركـ    هيات است كه بزرگترين و قوي چون از بد

  است.
تمايـل   ي هيك تمدن خوب، سالم و صالح اين اسـت كـه بايـد قـو     ي هپس از واجبات اولي

وسط و اعتدال را بپيمايد و مطابق ضـابطه و شـروط    ةجنسي از افراط و تفريط دور باشد و جاد
آن را به كار اندازد، لذا بايد براي تحقق اين هدف از يك طرف در زندگي اجتمـاعي نظـامي   
وضع شود كه مانع پيروي انسان از اسباب و وسايلي شود كـه موجـب تحريـك و بـرانگيختن     
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اشـباع خـواهش و    شـود و از طـرف ديگـر بـراي     ) مـي Abnormalشهوت لجـام گسـيخته (  
) را كه موافق با اهداف و مقاصد خـود  Normalتشنگي فطري شهوت نظام و قوانين معتدل (

  فطرت باشد وضع نمايد.

  تشكيل خانواده: -2

شود كه مقصـود از فطـرت چيسـت؟ و چگونـه      در اينجا سؤالي در ذهن خواننده ايجاد مي
ه در تاريكي مطلق قـدم بگـذاريم و هرچـه    ايم ك توانيم آن را دريابيم؟ آيا ما آزاد رها شده مي

تـوانيم درك نمـاييم؟ ممكـن     دلمان خواست انجام دهيم و باز بگوييم كه مقصـود آن را نمـي  
هـاي نفسـاني خـود را آزاد گذارنـد و      اول بوده خـواهش  ي است اكثريت مردم طرفدار نظريه

قرار ندهنـد، ولـي   بگويند كه مقصود فطرت همين است و نواميس فطرت را اصالً مورد توجه 
گذارد مگر اين كـه فطـرت،    خواهد حقيقت را در يابد قدمي پيش نمي شخص محققي كه مي

  كند. او را به هدف و راهش راهنمايي مي
واضح و آشكار است كـه مقصـود اصـلي فطـرت از جفـت پيـداكردن انسـان ماننـد سـاير          

نسـل انسـان اسـت، ولـي      ي هجنسي در بين آنان همانـا بقـا و ادامـ    ي حيوانات و آفريدن جاذبه
فطرت از انسان تنها همين تقاضا را ندارد، بلكه به غير از آن امور ديگري است كه انسان را بـه  

تـوانيم بفهمـيم و بـدانيم كـه      خواند كه ما با اندك دقت و تأمل ايـن مطالـب را مـي    آن فرا مي
  چيست و از چه نوع است.

شـود ايـن اسـت كـه فرزنـد انسـان بـا         مـي  اولين چيزي كه انسان در اين رابطـه متوجـه آن  
هـاي ديگـر    زيـرا تربيـت و سرپرسـتي آن نسـبت بـه بچـه       ؛هاي ساير حيوانات تفاوت دارد بچه

حيوانات وقت بيشتر و عنايت و توجه زيادتر و كاملتري را خواهان است و اگـر مـا او را يـك    
هـاي   وي سـال  وجود حيواني محض هم فرض كنيم در اين صورت باز هم تربيت و سرپرستي

گيرد تا اين كه براي رفـع نمـودن احتياجـات زنـدگيش از قبيـل پيـداكردن        زيادي را در بر مي
روزي و دفاع از خود قدرت پيدا كند و ضـعف و نـاتواني او در دو يـا سـه سـال اول عمـرش       

  تواند زنده بماند. ش نميرچنان است كه بدون تربيت و توجه ماد
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ن هرچه وحشي باشد باز هم حيـوان محـض نيسـت بلكـه     ولي ظاهر و آشكار است كه انسا
تمـدن   ي هضروري است كه زندگي او زندگي اجتماعي باشد و پروا ندارد كه در كدام درجـ 

واجـب   ي هفطـري او كـه تربيـت اوالد اسـت وظيفـ      ي هقرار بگيرد و اين تمدن عالوه بر وظيفـ 
  كند: ديگري را هم اضافه مي

  ن را براي تربيت او بكار بگيرد.اينكه تمام وسايل ممكن تمد -اول
اينكه اوالدش را چنان تربيت نمايد كه به تـدبير امـور اجتمـاعي محيطـي كـه در آن       -دوم

تـر برآيـد، از    متولد شده است شناخت پيدا كند و قدرت يابد كـه از عهـده در وظيفـه سـنگين    
بلندپايـه و بـا   كنـد كـه بـراي تربيـت فرزنـد از مربيـان و معلمـان         جانب ديگر تمدن اقتضا مـي 

تـر عمـل نماينـد و بـراي نمـو، رشـد و        فرهنگ استفاده شود تا در انجام اين وظيفه بهتر و دقيق
تر و بهتري در اختيار داشته باشـد، بـه    ترقي، نسل آينده نسبت به نسل گذشته بايد وسايل كامل

ربيت كند، در رود كه فرزندش را از خودش بهتر و عاليتر ت عبارت ديگر از هر مربي انتظار مي
حـب ذات   ي هرابطه با اين ايثار و فداكاري كافي است بگوييم كه شخص حتي عاطفه و غريز

  گذارد. و خودخواهي را نيز كنار مي
زيـرا   ؛شود زن است اين است تعاليم فطرت انساني و اولين كسي كه با اين تعاليم روبرو مي

گيـرد و از   مرد ممكن است كه يك ساعت با زن تماس داشته باشد و سـپس از زن كنـاره مـي   
توانـد كـه از    كشـد، ولـي زن نمـي    وظايف و تكاليف رابطه و تماس نيـز خـودش را كنـار مـي    

اين تماس تا چند سال خود را نجات دهد و در تمام مدت عمر بـا آن درگيـر خواهـد     ي هنتيج
يابـد.   ايـن تمـاس رهـايي نمـي     ةله شود حـداقل تـا مـدت پـنج سـال از نتيجـ      زيرا اگر حام ؛بود

هاي تمدن عمل كند بايد آن بيچاره كـه چنـد    بنابراين، اگر زن بخواهد به مقتضيات و خواسته
لحظه لذت را چشيده و از وي بهره برده است مدت پـانزده سـال ديگـر زحمـت و تكليـف را      

  بپذيرد.
ها در اين كار اشتراك دارند  يد، در صورتي كه هردوي آنآ در اين رابطه سؤالي پيش مي

ها متقبل چنين تكليفـي گـردد؟ چـرا زن بـه ايـن تكليـف كمرشـكن         پس چرا بايد يكي از آن
اي نبينـد و يـا    راضي شود؟ و اگر زن از طرف شريكش در اين كار هيچگونه نگراني و دلهـره 
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و يا اگر زن از پيـدا كـردن روزي خـود    در تربيت فرزند از طرف مرد مسئوليتي پذيرفته نشود 
عاجز باشد. بنابراين، حامله شدن زن بدون سرپرستي مرد مشكل بزرگ و مصيبتي عظيم است 

خواهد خود را نجات دهد، پـس چگونـه    ها، پس طبيعي است كه زن مي و آفتي است از آفت
رو اگـر بقـاي نـوع    تواند از اين مصيبت به خوبي استقبال كند و يـا مرحبـا بگويـد؟ از ايـن      مي

انسان و تشكيل تمدن واجب است كه مسئوليت حمايت از زن را قبول كند، ولـي هـيچ راهـي    
زيرا او با امتيـازطلبي و   ؛وجود ندارد كه مرد را متقاعد سازد تا در قبول مسئوليت شركت كند

اش  سـازد وظيفـه   اي كه زن را باردار مي خودخواهي متولد و بزرگ شده است، او همان لحظه
كند، پـس   دهد و وظيفه و مسئوليت خود را در اين راه اجرا مي را در حفظ بقاي نوع انجام مي

 ي هاي مربوط به زن است و مرد را با آن كاري نيست، هنگام بارداري زن عاطف بارداري مسئله
خواهد از آن زن به  جنسي مرد تمايل دارد كه با زن مذكور معاشرت جنسي نداشته باشد و مي

 دهـا بكـار   آن ي دوم و بعد از آن با زن سوم معاشرت و مراوده داشته باشد و بذر را در همهزن 
تا ثمره بدهد، پس وقتي كه مرد رغبت ندارد كه تكليف بارداري را متحمـل شـود، چـه چيـز     

تواند او را مجبور سازد كه بر مهر و محبت اين زن حاملـه كفايـت كـرده و از زن ديگـري      مي
كنـد   و در عين حال آماده بارداري است منصرف سازد؟ مگر سـرش درد مـي   كه حامله نبوده

 لتـ خاش را بخـاطر او م  ر اسـت كـه راحتـي   كـا  كه يك تكه گوشت را تربيت كند؟ مگـر بـي  
اجازه دهد كه در خانه با هـر چيـزي كـه چشـمش افتـاد بـازي        عقل سازد؟ چرا به اين طفل بي

اي  كند در حالي كه نهي و توبيخ هيچ فايـده  سكند و ضرر آن به اهل خانه برسد؟ خانه را نج
در حال او ندارد؟ خود فطرت اين مسئله را تا حدي حل و فصل كرده است، يعنـي در وجـود   

ايثار و فداكاري در  ي هزن زيبايي و دل آرايي، آرامش و لذت رسانيدن را آفريده و او را ملك
بـر خودخـواهي و امتيـازطلبي مـرد غالـب       راه محبت قرار داده تا اين كه با اين نيرو بتواند كـه 

شود و عقل و دل او را مفتون همين مهر و محبت نمايد و در طفل هم نيروي جـذب و تسـخير   
عجيبي قرار داده است تا بتواند با آن همه مشكالتي كه دارد، والدين را در محبت خـود اسـير   

كـه در آن هنگـام از طفـل     و گرفتار سازد و آنان را تسخير مهر و محبت خود نمايد در حـالي 
تواند انسـان   رود، ولي باز هم تمام اين امور نمي غير از ضرر و خسارت چيز ديگري انتظار نمي
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هـا   را وادار سازد تا هميشه به خاطر انجام وظايف اخالقي، فطري و اجتماعي اين ضرر و زيـان 
كمـين اسـت تـا     زيرا او يك دشمن ابـدي بـه نـام شـيطان دارد كـه هميشـه در       ؛را تحمل كند

مستقيم و راست منحـرف سـازد و بـا فنـون و طـرق       ي هفرصت مناسب پيدا كند و او را از جاد
  كردن او است. مختلف و وسايل متنوع در هر زمان و در هر نسل در صدد گمراه

از جمله معجزات دين اين است كه زن و مرد را به خاطر مصـالح نـوع بشـري و تمـدن بـه      
كند و او را بـه   د و اين حيوان خودبين و خودخواه را به انسان تبديل ميساز فداكاري وادار مي

كند، انبيـا و پيغمبـران كـه مقاصـد فطـرت را بـه درسـتي فهميـده          تضحيه و فداكاري وادار مي
براي زن و مرد ارائه نمودند، تا بتوانند در امـور  » نكاح«بودند، يك راه و رسم صحيحي را بنام 

هـاي اخالقـي كـه     مشترك داشته باشند، و اين فضيلت و برتري پايهزندگي تعاون و همكاري 
انبيـا آن را تبليـغ كردنــد بـود كـه توانســت روح انسـان را آنچنـان تقويــت كنـد كـه در برابــر         

هاي اخالقي نظـام خـانوادگي    هاي زندگي مقاومت نمايد، برمبناي همين پايه مشكالت و زيان
سازد كه اين رابطه را محترم شـمرده و   را مجبور مياستوار گرديده و طبق آن زن و مرد جوان 

مسئوليت آن را بپذيرند و در امور زندگي تعاون و همكاري مشترك داشـته باشـند، چـون در    
ها در جواني به حـدي از شـدت و قـوت و     هاي حيواني و شهواني آن غير اين صورت خواسته

هـاي   رجي بـه مسـئوليت  هـا بـدون تأديـب خـا     گـذارد آن  حدت برخوردار است كه حتي نمي
  بند باشند. اخالقي پاي

ــز ــه اجتمــاع اســت (   ي هغري ــر علي ــرا Anti Socialشــهوت خــود اعــالن جنگــي ب ) زي
بنـدوباري اسـت، نـه در آن ثبـات و      خواهان خودپسندي، امتيازطلبي، فردگرايـي و بـي   شهوت

د را بـه  بـردن اسـت كـه مـر     استقرار وجود دارد و نه احساس مسئوليت، تنها كامجويي و لـذت 
گــرفتن او در راه مصــالح  دارد و تســخير ايــن شــيطان ســركش و در خــدمت  حركــت وا مــي

اي نيست، اين زنـدگي اجتمـاعي بـه صـبر، ثبـات، اسـتقرار، بـذل،         اجتماعي كار آسان و ساده
دائم نياز دارد، براي ايجـاد چنـين زنـدگي اجتمـاعي،      ي هفداكاري، احساس مسئوليت و مبارز

بندوباري راهي بجز  هاي پليدي و بي بردن سرچشمه لي زن و مرد و از بينتعاون و همكاري عم
تواند اين شـيطان متمـرد و    ازدواج و نظام خانوادگي وجود ندارد و تنها اين عامل است كه مي
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سركش را رام سازد، اگر اين قانون و اين نظام خانوادگي منهدم گردد حيات مدني و زندگي 
ها مانند چهارپايان زنـدگي خواهنـد كـرد تـا آنجـا كـه بشـر و         نسانرود و ا اجتماعي از بين مي

  گيتي بطور كامل حذف گردد. ي هكرامت انساني از صفح
خواهـد بـراي اشـباع     بندوباري و انحرافـات جنسـي مـي    پس راهي كه فطرت بعد از منع بي

زن و مرد بـه صـورت ازدواج دائمـي     ي هنيازهاي فطري انساني باز كند اين است كه بايد رابط
باشد، اين رابطه پايه و اساس نظام فاميلي و خانوادگي است و اين نظام خانوادگي تمام وسايل 

كند، پس به مجرد ايـن كـه دختـر و پسـر بـه       و لوازم ضروري و مورد احتياج تمدن را تهيه مي
ها را بـه   وافقت طرفين آنكند تا با م رسند سرپرست خانواده كوشش مي سن بلوغ و جواني مي

ازدواج يكديگر درآورد تا از ايشان نسـل خـوب و بهتـري بوجـود بيايـد، وقتـي كـه نسـلي را         
از اولين روزي كه  كوشد تا طفل نظام خانوادگي مي بوجود آوردند هر عضوي از اعضاي اين

هربـاني،  كنـد بـا محيطـي روبـرو شـود كـه پـر از عطوفـت، شـفقت، م          چشمان خود را باز مـي 
و اين محيط با آن وسايل، براي رشد و نمو او مانند آب شـيرين   مراعات، تعهد و تربيت باشد،

  اي براي گياه تشنه است. چشمه
اين حقيقت است كه محيط والدت طفل محيطي است كه در آن مهر و محبت و عطوفت 

آرزو آيد، حتي در آن محـيط همـه از صـميم قلـب      و مهرباني بيش از حد و اندازه بوجود مي
كنند كه آن طفل داراي مقام اجتماعي بلند و عالي باشد، پـدر و مـادر هميشـه آرزو دارنـد      مي

خود ببيننـد و مشـتاقند كـه مقـام و منزلـت او      كه حال و وضع اوالدشان را بهتر از حال و وضع 
بق كوشند كه نسل آينده بهتر از نسل سا ها باشد و ناخودآگاهانه مي بلندتر از مقام و منزلت آن

سازند، در ايـن سـعي    بار آيد و براي برآورده شدن اين هدف وسايل ترقي انساني را آماده مي
هـا چيـزي بـراي خـود      زيـرا آن  ؛اي از امتيازطلبي و خودپسندي وجـود نـدارد   و كوشش شائبه

خواهند بلكه موفقيت و كاميابي را براي فرزندشان خواهان اند و آرزو دارنـد كـه او يـك     نمي
شان نتيجه بگيرند، هيچ امكان ندارد كـه   بيت بار آيد تا از اين همه سعي و كوشششخص با تر

ــن كــارگران مخلــص (   ــال اي ــر نظــام خــانوادگي امث ــادار Labourersدر غي ــان وف ) و خادم
)Workers     ،پيدا شوند كه بدون گرفتن اجر و مزد در خدمت به نـوع انسـاني تـالش كننـد (
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رسـانند كـه    شان را در راهي بـه مصـرف مـي    لياقت و كفايتبلكه اين افراد تمام نيرو، اوقات، 
كننـد و مـزد و اجـرت     گـردد و افـراد ديگـري از آن اسـتفاده مـي      سودش به خودشـان برنمـي  

دهنـد،   كوشش و كارشان اين است كه راه برتر و خدمات پسنديده، وفا و صداقت را نشان مي
توانيـد بيابيـد؟ بقـاي نـوع      نوادگي مـي آيا در جهان بشريت نظامي را برتر و بـاالتر از نظـام خـا   

ها نفر با رضايت و رغبت كامل ازدواج نماينـد و   انساني و تمدن احتياج دارد كه ساالنه ميليون
اسـاس ازدواج، خـانواده تشـكيل داده آن را گسـترس      تكاليف و خدمات آن را بپذيرنـد و بـر  

هاي آن در گردش است و  دهند، اين دستگاه بزرگي كه در پيش چشمان ما قرار دارد و چرخ
و راســتين  ي هرود بــدون كوشــش و زحمــت ايــن مــردان حــق و رهــروان جــاد  بــه پــيش مــي

م بـا رضـايت   أممكن نبود پيشرفت نمايد، اگر سلسـله خـدمت تـو   آنان  ي ههاي صادقان خدمت
كارگران اين دستگاه قطع گردد و اسباب طبيعي آن از بين برود، بدون شك و ترديد به مـرور  

عداد كارگران كم شده و شايد زماني بيايد كه كامالً اين دستگاه از حركت بـاز ايسـتد،   زمان ت
 ي هكند مسئوليت او تنهـا ايـن نيسـت كـه وظيفـ      پس هركس كه در اين كارگاه تمدن كار مي

ليت دارد كارگراني مانند خود را وخود را انجام داده و فقط ماشين خود را بچرخاند بلكه مسئ
  مايد كه بعد از او جانشينش شوند.تربيت و تقديم ن

فهميـد كـه ازدواج تنهـا يـك      اين نكته را خوب مورد تعمق و تدبر قرار دهيد مـي  مااگر ش
اجتماعي و حق فطري اجتمـاع   ي هشكل شرعي اشباع غريزه نبوده بلكه در حقيقت يك فريض

ر موجـه از  كردن يا نكردن مختار نيست و كسـاني كـه بـدون عـذ     بر فرد است، فرد در ازدواج
) انـد بلكـه آنـان    Parasitesكنند در حقيقت سـرباز جامعـه و طفيلـي (    ازدواج خودداري مي

زيرا هيچ شخصي در روي زمـين وجـود نـدارد كـه از اوان پيـدايش تـا وقـت         ؛غداران دزدند
هاي گذشته تهيه كرده اند استفاده نكـرده باشـد، بلكـه بطـور حـتم از       جواني از ثروتي كه نسل

ه برده اند، اين شخص هم كه باقي مانده و نمو و ترقي كرده از بركت همين نظـام و  آن استفاد
ها قبالً وضع كرده و برپا داشته اند، ولي ايـن شـخص در ايـن حالـت از      مؤسساتي است كه آن

رسـاند و   كند و نه فايـده مـي   گيرد ولي خودش نه كمك مي ها استفاده كرده و نيز بهره مي آن
ن كه روزي بتواند پاداش خدمات او را بدهد دارايـي و قـوت خـود را در راه    اجتماع به اميد اي
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تربيت وي مصروف كرده و او را به اين درجه قدرت رسانيده است، اگـر او هنگـام جـواني و    
دهـم و بـه وظـايف و     تنومندي بگويد كه من غير از اشـباع شـهوت كـار ديگـري انجـام نمـي      

ه جامعه خيانت كرده و كوتاهي نموده اسـت، لـذا هـر    باشم، ب بند نمي تكاليف اين شهوت پاي
رود و اگـر ايـن اجتمـاع شـعور و      دقيقه زندگي او در ميـان جامعـه ظلـم و تجـاوز بشـمار مـي      

كند، نه اين كـه   احساس داشته باشد او را به عنوان دزد، خائن، راهزن و اهل تزوير محكوم مي
يك آقا يا خانم يا معلم محترم خطاب نمايد، ما او را مورد احترام قرار دهد و يا او را به عنوان 
هاي گذشته بـراي مـا گذاشـته انـد      هايي كه نسل چه بخواهيم و چه نخواهيم از ذخاير و ثروت

ايم، پس حال چگونه براي ما جايز است كه در برابر قانون فطرت كه اين ميراث  استفاده كرده
تفاوت باشيم و يا در برابـر آن   د و بند و بيقي ايم، آزاد، بي آن تصاحب كرده ي هعظيم را بوسيل

وقـت خواسـتيم مقصـود و مـرام قـانون را متحقـق سـازيم و         اين اختيار را داشته باشيم كه هـر 
هروقت نخواستيم، نه و يا نسلي كـه ايـن ميـراث مربـوط بـه اوسـت را آمـاده سـازيم يـا نـه و           

دار ايـن ثـروت    ايـن كـه عهـده    همانطور كه خود تربيت شديم ديگران را نيز تربيت نماييم تـا 
  گردند و يا به چنين كاري قيام ننماييم.

  جنسي: باريبند و  بستن راه بي -3

اشـباع غرايـز در خـارج از     ي هدر كنار ازدواج و تشكيل خانواده واجـب اسـت كـه درواز   
زيرا بـدون آن امكـان نـدارد مقصـود فطـرت كـه        ؛چهارچوب ازدواج به شدت مسدود گردد

  براي تحقق آن ازدواج و تشكيل خانواده الزم گرديده است برآورده شود.
در اين زمان جاهليت نوين هم هستند مردماني كه مانند زمان جاهليـت قـديم زنـا را عمـل     

حواشـي آن  شمارند و ازدواج را از جمله اختراعات تمدن و يـا از زوايـد و    طبيعي و فطري مي
گويند همانطور كه فطرت براي هر قـوچ، مـيش آفريـده و بـراي هـر سـگ نـر،         دانند و مي مي

اي خلق نموده بهمين ترتيب براي هر مرد نيز زني آفريده اسـت، روش فطـرت ايـن     سگ ماده
گيرد بين دو انسان يعنـي زن و   جنسي بين دو حيوان صورت مي ي هاست كه همانطور كه رابط

ها هروقت كه خواسـته باشـند و قـدرت پيـدا كننـد و يـا بـه هـر          گيرد و آن مي مرد نيز صورت
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توانند آن عمل را انجام دهند و در اين مسير هيچ فرقي با حيوانـات   ترتيبي كه راضي باشند مي
  ندارند.

زيرا انسان را حيـوان محـض    ؛ها از فطرت انساني تعبير بسيار غلط و اشتباهي دارند ولي اين
كنند هدفشان فطرت حيـواني اسـت نـه     وقت كه به فطرت و طبيعت اشاره مي هرشمارند و  مي

دانند بـدون   جنسي آزاد بدون قيد و شرط را كه از كارهاي طبيعي مي ي هفطرت انساني و رابط
شك در ميان حيوانات عمل طبيعي است نه در فطرت انساني، اين نوع ارتباط نه تنهـا مخـالف   

زيـرا فطـرت انسـاني و حيـواني در      ؛فطرت حيواني نيز هست فطرت انساني است بلكه مخالف
هـا در وجـود انسـان مخلـوط و      وجود انسان دو فطرت كامالً جداگانه نيست بلكه هـردوي آن 

شود، ايـن دو فطـرت بـا همـديگر      ممزوج است و از تركيب آن شخصيت واحدي تشكيل مي
الل در مقصود ديگري اسـت،  ها بالطبع اخ در مقصود يكي از آن لچنان تركيب شده كه اخال

زيرا تناسل و بقا فقط بـا انجـام    ؛شمارند بعضي از مردم زنا را ظاهراً يك نياز فطري حيواني مي
شود، حال چه اين رابطه و وظيفه داخل چهارچوب ازدواج باشد يـا   جنسي محقق مي ي هوظيف

ذرانيـد برايتـان بخـوبي    خارج آن، ولي اگر مطالبي را كه ما قبالً ذكر كرديم دوباره از نظـر بگ 
شود كه ضرر اين عمل در شخص بـه مقتضـاي فطـرت حيـواني ماننـد ضـرر آن بـه         واضح مي

جنسـي دوام و اسـتقرار    ةزيرا فطرت انساني تقاضا دارد كه رابطـ  ؛مقتضاي فطرت انساني است
داشته باشد تا اين كـه پـدر و مـادر در تربيـت طفـل مشـاركت داشـته باشـند و پـدر تـا مـدتي            

دار مادر و فرزندش باشد، ولي اگر پدر مطمئن نباشد كه فرزند از اوست هيچگاه راضـي   عهده
شـود كـه    شود كه در تربيت وي زحمت و سختي را متحمل شود و همچنـين راضـي نمـي    نمي

همينطـور اگـر زن يقـين نداشـته باشـد كـه مـردي كـه او را بـاردار           ،بعد از وي وارث او باشد
شـود كـه مسـئوليت     او و فرزند اوست هيچگاه راضـي نمـي   ي هنفقدار تربيت و  سازد عهده مي

بارداري را قبول كند، در نتيجه اگر پدر و مادر هردو با مشاركت هـم در تربيـت فرزنـد كمـر     
همت نبندند امكان ندارد كه تعليم، تربيت، اخالق، عقل و فكر فرزند به سطحي برسـد كـه او   

ها از مقتضـيات فطـرت انسـاني در بنـي آدم اسـت،       عضو مفيد تمدن انساني بارآيد و تمام اين
دوام و سسـت بـا هـم     جنسي بـي  ي هپس اگر زن و مرد از اين نكته غفلت نموده و با يك رابط
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پيوند داشته باشند بدون شك از نظر فطرت حيواني كـه عبـارت اسـت از توالـد و تناسـل هـم       
و تناسل را قصد نكرده انـد و رابطـه   زيرا ايشان در اين رابطه توالد  ؛اهمال و كوتاهي كرده اند

شان فقط براي لذت و اشـباع شـهوت اسـت و بـس كـه ايـن وضـع از اصـل و اسـاس           و اتصال
  گردد. مخالف فطرت محسوب مي

را ضـعيف   )آزادي مطلـق رابطـه جنسـي   (اصحاب جاهليت جديد خودشان هم اين مسـئله  
كه: اگر دو نفر از افراد اجتمـاع  كنند  شمارند و ضمن داليل خود اين دليل را هم اضافه مي مي

و خوشگذراني بگذرانند، چه ضرري از اين ناحيه بردن و تمتع  قسمتي از وقت خود را به لذت
رسد تا بدان علت اجتماع در مورد آنان دخالـت نمايـد؟ دخالـت اجتمـاع وقتـي       به اجتماع مي

هـا در مقابـل    آنجايز است كه از يك طرف اكراه و يا اجباري صـورت بگيـرد و يـا يكـي از     
ديگري از فكر و فريب استفاده كند، يا به كاري دست زند كه با مصلحت اجتمـاعي برخـورد   

ها وجود نداشـته باشـد و تمـام كـار منحصـر بـه تمتـع و         داشته باشد، ولي اگر هيچ كدام از آن
جويي يكي از ديگري باشد، پس به كدام دليل اجتماع در اين موضـوع دخالـت كنـد؟ و     لذت
براي آزادي شخصي چـه   ماع حق دخالت داشته باشد پس ديگردر چنين موضوعاتي اجت اگر

  ماند؟ معنايي باقي مي
جده و نوزده است كه بـا اولـين   يهاي قرن ه اين طرز تفكر آزادي شخصي از جمله جهالت

توانـد بفهمـد كـه     شود و با اندكي تأمل و دقت هركس مـي  پرتو علم و تحقيق محو و نابود مي
آزادي كه براي افراد انتظار دارند در زندگي اجتماعي ممكن نيست و هركس كه چنين چنين 

ها و غارها پناه ببرد و در آنجا مانند حيوانات زندگي  ي را آرزو داشته باشد بايد به جنگلدآزا
ات زيادي تركيب يافتـه كـه حيـات يـك فـرد را بـه       ا اجتماع انساني از روابط و تعلقزير ؛كند

گـذارد و از ديگـران متـأثر     دهد، فـرد بـر ديگـران تـأثير مـي      ايل زيادي پيوند ميديگري با وس
شود و با اين روابط و ارتباطاتي كه بين افراد مختلف وجود دارد، اصـالً امكـان نـدارد كـه      مي

عملي از اعمال انسان يك عمل شخصي و فردي محض محسوب شود، هـيچ عملـي شخصـي    
آثارش به اجتماع نرسد و هيچ چيزي به فكر مـا خطـور    توان تصور كرد كه در مجموع را نمي

نمايـد   دهند مگر اين كه در وجود ما تـأثير مـي   كند و يا هيچ عملي را اعضاي ما انجام نمي نمي
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كند، همچنين همه حركات جسـمي و قلبـي    و انعكاس آن از ما گذشته به ديگران هم تأثير مي
ار نيـرويش را بكـ   فـردي  ، و اگر  بگـوييم رسد جايي مياش تا  ما از ما انتقال يافته و اثر و نتيجه

  اشتباه كرده ايم.ماند،  و فقط منحصر به خود فرد ميرسد  تأثيرش به ديگران نمي و برد مي
لذا اگر بنا باشد كه هركس در كارش آزاد باشد پس چطور بـه يـك شـخص اجـازه داده     

در ميـان مـردم آن را بـه هـر     شود كه عصاي خود را بدست گرفته به طـرف بـازار رفتـه و     نمي
خود را بدون احتياط و تأمل در ميان جمعيت حركت دهد و  ن/ موترطرف بچرخاند و يا ماشي

خود هر كثافت و آشغالي را جمع نمايد، پس وقتي كـه بـه ايـن اعمـال شخصـي       ي هيا در خان
بط باشـد،  د بـه قـانون و ضـوا   شود الزم است كه هركس در اين نوع اعمال مقي اجازه داده نمي

اش را بطـور آزاد و مطلـق و بـدون     پس چگونه جايز است كه يك شخص نيرو و توان جنسي
  قيد و بند اجتماعي بكار برد و اجازه داشته باشد هرطوري كه بخواهد از آن استفاده نمايد.

ر از نظـر مـردم از   وگويـد: اگـر زن و مـرد در يـك محـل خلـوت و د       اين سـخن كـه مـي   
در زندگي اجتمـاعي تـأثير نخواهنـد داشـت سـخني اسـت جاهالنـه و از        همديگر كام بستانند 

عقل، حقيقت اين است كه تأثير آن فقط در آن اجتماع نمانـده   ابتكارات جاهالن مغرور و كم
كند و تأثيرات بد آن فقط بر نسل حاضر واقع  بلكه به تمام انسانيت و جهان بشريت سرايت مي

زيرا روابط اجتمـاعي و عمرانـي    ؛دهد يز تحت تأثير قرار ميهاي آينده را ن شود، بلكه نسل نمي
دهد و هيچ فردي از افراد در هيچ حالي از احـوال از آن دور و   عالم انسانيت را با هم پيوند مي

اي پنهان باشد از زير همان پرده با حيات اجتمـاعي رابطـه    ماند، اگر در زير هر پرده نياز نمي بي
ه باشد فرقي ندارد و مثل اين است كـه در شـلوغي بـازار و يـا در     دارد و اگر پشت درهاي بست

توليـد مثـل در لـذت و     ي همجالس پرجمعيت بوده است، او وقتي كه در خلوت به اتـالف قـو  
بنـدوباري در   نظمـي و بـي   فايده مشغول است در حقيقت بزرگترين عامل بي تمتع ظاهري و بي

قوق بشري و به ميراث گذاشـتن ضـررهاي   شود و سبب نابودي ح زندگي اجتماعي شمرده مي
مادي و معنوي است، ولي اين شـخص بـا خودخـواهي، امتيـازطلبي و غـروري كـه دارد همـه        

كردنـد فرامـوش كـرده     ها و مؤسساتي را كه از وي به عنوان عضو يك جامعه استفاده مي نظام
ف الزم او بوده قيام است و از انجام وظيفه در آن شانه خالي كرده و به آن اعمالي كه از وظاي
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ننموده است. اجتماع تمام مؤسسات از شهرداري تا دولت، از مدرسه تا ارتش، از كارخانـه تـا   
ه هرفردي كـه از آن اسـتفاده   كند ك گذاري مي هاي علمي و تحقيقي را با اين اميد بنيان انجمن

گـر   خـائن حيلـه  د مسئوليتش را در قبال پيشرفت و گسترش آن نيز ادا نمايـد، ولـي ايـن    كن مي
خواهد  رساند مي هاي غير از تولد و تناسل به مصرف مي وقتي كه نيروي جنسي خود را در راه

ه از پا در آورد و اين قرارداد اجتماعي را كه او هـم در آن شـركت   بكه اين نظام را با اين ضر
دوش  كند و بجاي اين كه خودش باري را بـه  شد فسخ مي داشت و به او يك انسان اطالق مي

كوشد كه آن را به ديگران واگذار كند لذا او از جمله افراد صالح و مفيـد نبـوده و از    كشد مي
پوشـي در حـق وي گنـاه و     رود و مسامحه و چشـم  دزدان، راهزنان و خائنين بشمار مي ي هزمر

جنايت است، اگر شما منزلت و مقام فرد را در اجتماع به معناي حقيقي آن بدانيد شكي بـراي  
ماند كه هر نيرويي كه در وجود ماست، تنها براي ما نبوده بلكه براي تمام جهـان   ا باقي نميشم

بشريت اسـت، مـا در قبـال جهـان بشـريت مسـئوليت داريـم، لـذا وقتـي كـه خـود را ضـعيف             
كنيم و يا با انجام كارهاي بـد بـه خـود     سازيم و يا يكي از قواي خود را بيهوده مصرف مي مي

ين عمل ما عمل كسي نيست كه به چيزي ضرر رسانيده كه مالك آن بوده و رسانيم ا ضرر مي
نتي اسـت بـر عليـه جهـان     يا در آن حق تصرف داشته است بلكه عمل مذكور از طرف ما خيـا 

دهـد كـه    زيرا وجود ما در اين دنيـا شـهادت مـي    ؛ري است بر كل جامعه بشريبشريت و ضر
مل شدند و ما را از تـاريكي عـدم بـه روشـنايي     ها و زحماتي را متح اشخاصي غير از ما سختي

شـدن نگهداشـت و مسـئولين امـور      وجود بيرون آوردند، دولت ما را از تلف شـدن و هـالك  
بهداشت به حفظ حيات و حفاظت بدن ما توجه كردند، هزاران نفر احتياجات و لوازم زندگي 

و ملكـات مـا دسـت بـه      مما را آماده نمودند و تمام مؤسسات اجتماعي بخـاطر تربيـت نيروهـا   
دست هم دادند تا اين كه به اين هيئت و وجود فعلي در آمديم، آيا جزاي نيكي نيكي نيست؟ 

آن ديگـران بـه چنـين خـدمت باارزشـي       ي هو يا عدالت و انصاف است كه قوايي را كه بوسيل
هـا بكـار    قيام كردند و از آن در ايجاد و بقا و تربيت انسـانيت اسـتفاده كردنـد بـه ضـرر انسـان      

هـا را در راه مفيـدي بكـار بـريم و بـه همـين دليـل اسـت كـه           بريم؟ در حالي كـه مـا بايـد آن   
  خودكشي حرام گرديده است.
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يعني كسي كه توسـط دسـت منـي     »ناكح اليــد ملعــون«در حديث شريف آمده است كه 
شود، از اين رو عمل قوم لوط از بزرگترين جنايات  كند مورد لعنت واقع مي خود را خارج مي

محسوب گرديده است، پس زنا يك لذت و تمتع فردي شمرده نشده بلكه ظلم به تمام جامعه 
  بشريت است.

  زنا و فساد اجتماعي: -4

  ظلم و جنايت اجتماعي در زنا وجود دارد:يابيم كه چندين  با اندكي تأمل درمي
گيرد اين است كـه خـودش را در معـرض     اي كه زناكار از كار خويش مي اولين نتيجه -1

دهد و به اين دليل نـه تنهـا قـواي او در راه     كننده قرار مي مبتالشدن به امراض مسري و هالك
زنـد و مـرض    ي مـي رسد بلكه بـه اجتمـاع و نسـل ضـرر هنگفتـ      منفعت عمومي به مصرف نمي

شـود، چنانچـه پزشـكان     سيفليس از اولين امراضي است كـه شـخص زناكـار بـه آن مبـتال مـي      
  گويند: مي

شود، احتمالش خيلـي كـم اسـت كـه بهبـود يابـد و        زخمي كه روي آلت تناسلي پيدا مي«
  ».تواند از آن نجات يابد انسان بندرت مي

ض مذكور گرفتار شد اين گرفتـاري  كسي كه به مر«گويد:  پزشك ماهر و چيره دستي مي
جگـر، مثانـه، بيضـه و ديگـر اعضـا       بكند، اين مـرض اكثـراً باعـث تخريـ     تا ابد ادامه پيدا مي

گردد و همچنـين مـرض    شود، مفاصل را به درد آورده چندين مرض ديگر را نيز سبب مي مي
بـه  شدن هميشگي است و از جمله امراض مسري هست كه از يك شخص  مذكور سبب عقيم

كيست كه ضررهاي ناشي از مرض سيفليس را انكار كند و يـا  ». يابد شخص ديگري انتقال مي
مانـد   سازد و از فرق سر تا نوك پا عضوي نمـي  نداند كه مرض مذكور تمام بدن را مسموم مي

بـرد، بلكـه    كه از ضرر و مسموميت آن دور بماند، مرض مذكور نه تنها قواي بدن را از بين مي
هـا نيـز    كند و اين مرض به فرزندان و از فرزندان بـه نـوه   تلف به ديگران سرايت ميبه طرق مخ

بينند، اطفـال   يابد و فرزندان مذكور بدون مرتكب شدن هيچ گناهي اذيت و ضرر مي انتقال مي
روند كر، كور و لنـگ   معصومي كه نزد ديگران عزيزترين و باارزشترين موجودات بشمار مي

  خواهند شد.
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بتالشدن هر زناكاري به مرض مسري حتمي نباشد، قطعي است كه به اخـالق بـد   اگر م -2
حيـايي، مكـر،    گـردد، بـي   شود دچار مي و ناشايست و ديگر رذايل اخالقي كه گناه شمرده مي

جـويي،   فكـري، لـذت   نفـس، تشـتت   رانـي، طغيـان   انت، خودپسندي، شهوتفريب، دروغ، خي
... از جمله اوصاف و آثاري است كه بـر اخـالق    ه ووفايي، مكر و حيل طلبي در لذت، بي تنوع

شود و شكي نيست كه در شخصـي كـه ايـن خصوصـيات و اوصـاف جمـع        زناكار افزوده مي
ماند بلكه او ايـن خصوصـيات و اوصـاف را در     شود تأثير آن فقط در امور جنسي منحصر نمي

د و اگر خصوصـيات  هرگوشه از جوانب زندگي به جامعه خود بعنوان هديه تقديم خواهد كر
مذكور به تعداد زيادي از افـراد سـرايت كـرده و گسـترس يابـد تمـام علـوم، فنـون، ادبيـات،          

ها، اجتماع، اقتصاد، سياست، قضـا، مؤسسـات دولتـي، نظـام ارتـش و مخصوصـاً        صنايع، حرفه
كنـد و   زيرا هر صفت فرد در زندگي اجتماعي تأثير مي ؛گردد نظام دموكراسي از آن متأثر مي

اگر افراد ملتي به ثبات و استقامت متصف نباشند و از اوصافي چون وفاداري، ايثـار و غلبـه بـر    
  ها ثبات و استقرار سايه نخواهد افكند. شهوات برخوردار نباشند در سياست و سكون آن

زنا اين است كـه در آن اجتمـاع فسـاد و فحشـا بعنـوان شـغل        از عوامل ديگر گسترش -3
ي هنگامي كه يك مـرد جـوان براحتـي بتوانـد از دختـران جـوان كـام        گردد، يعن محسوب مي

دهد كه در جامعه بايد زناني باشند كه اين ذلت، رسوايي و پستي را قبـول   بستاند، اين نشان مي
كنند و مردم بايد بدانند كه زنان مـذكور هـم از همـين جامعـه انـد كـه مـردان زناكـار در آن         

توانند مـادر   ها هستند، اين زنان در حالي كه مي دختران آنكنند و آنان خواهران و  زندگي مي
هاي  مستراح ي هگيرند و به منزل ها جاي مي خانه خانواده و مربي فرزندان خود باشند، در فاحشه

كند، آنـان   وضعي كه باشد در آن قضاي حاجت مي آيند كه هركس با هر عمومي شهر در مي
بهره انـد و بـراي كسـب     شريف زنانه محروم و بيهاي  با داشتن اين صفات از همه خصوصيت

شوند كـه مهـر،    شوند و چنان پست مي روزي از طريق ناز و كرشمه و آرايش وارد مي ورزق 
دارنـد و   هاي خود را در هر ساعت به يك نفر تقـديم مـي   محبت، دل، جسم، محاسن و خوبي

لي كـه از ايشـان چنـين    گيرند در حا قضاي حاجت ديگران قرار مي ي هدر طول عمرشان وسيل
  كردند. بايست به خدمات مفيد و نافع در جامعه قيام مي رفت كه مي توقع مي
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االمر رساند، بلكه آخر واج مدني ضرر ميزنا به ازدواج و ضوابط ازد شتوسعه و گستر -4
ماند و كساني كه به زنا تمايـل دارنـد چـه زن و چـه      رود و زنا باقي مي سنت ازدواج از بين مي

زيـرا ايـن    ؛شوند كه به زندگي زناشويي و تشـكيل خـانواده صـالح دل بندنـد     مرد، حاضر نمي
طلبــي،  هــا اخــالق و ســلوك بــد، فســق و فجــور، لــذت هــاي آن روش فاســد عملــي در جــان

هـا تمايـل و عواطـف     كنـد و در وجـود آن   تجددپسندي و فكر پراكنده و مشوش را ايجاد مي
نمايـد و ايـن وضـع خطرنـاكتر از زهـر       وت را تربيـت مـي  رنگارنگ و متنوع و عدم كنترل شه

بـرد و بـين    زيرا تمام آن صفاتي را كه براي زندگي زناشويي ضروري است از بـين مـي   ؛است
كند، اگر اين افراد ازواج هم نمايند و  صحيح و سالم را از بيخ و بن قطع مي ي هزن و مرد رابط

هـا آن مهـر و محبـت، وفـا، صـداقت، حسـن        آن ازدواج را هم پنهان سازند بازهم بين ي هرابط
رحم كه سبب پيدايش نسل جديد نيـك و شايسـته، خانـه آبـاد،      رابطه، اعتماد، اطمينان و صله
آيد و در محيطي كـه زنـا بـه سـهولت و آسـاني       شود بوجود نمي راحت سعادت و اطمينان مي

زيـرا كسـاني كـه     ؛نگهداشـتن تمـدن گـردد    ميسر است امكان نـدارد كـه ازدواج سـبب زنـده    
گردنـد كـه    توانند شهوتشان را بدون قبول مسئوليت و هيچ مالمتي اشباع نمايند حاضر نمي مي

  ، مشقات و وظايف مربوط به ازدواج را متحمل شوند.فتكالي
بـرد بلكـه نسـل انسـاني را از      ج زنا نه تنهـا تمـدن و عمـران را از بـين مـي     يتوسعه و ترو -5
سازد، زيـرا همـانطور كـه قـبالً بـه اثبـات رسـانديم هـيچ زن و          يگيتي محو و نابود م ي هصفح

شوند كه به خدمت توالد و تناسل و بقاي نـوع   جنسي آزاد حاضر نمي ي همردي با داشتن رابط
  بشريت قيام نمايند.

نوع بشر خدمتي هم شود و از آن طريـق فرزنـداني بوجـود     يزنا براي بقا ي هاگر بوسيل -6
گوينـد   زاده هستند و سخن مردم جاهل صحيح نيست كه مي زاده و حرامآيند، آن فرزندان زنا
اساس عاطفه است، بلكـه حقيقـت ايـن اسـت كـه وجـود آمـدن         بنديي بر حالل و حرام تقسيم

زيرا همان سـاعتي   ؛باشد فرزند از راه زنا خيانت و ستمي بزرگ بر فرزند و بر همه انسانيت مي
 ي هگزيني است، پـدر و مـادر هـردو تحـت تـأثير عاطفـ      كه اين فرزند در رحم مادر آماده جاي

حيواني محض واقع شده اند و عواطف پاك انساني كه در زن و شوهر قانوني و متزوج وجود 
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گيرد هيچ امكان ندارد كه در اين دونفر زناكـار   جنسي آنان را فرا مي ي هدارد و در وقت رابط
هـا فقـط هيجـان و     ي جنسـي آن  هاز رابطـ  زيرا از اولين لحظه هدف ؛و فاجر وجود داشته باشد

حيوانيت محض است و تمام خصايل و صفات انسانيت در آن وقـت عاطـل و بيكـار     ي هيزغر
ا خـود بـه ميـراث    شود خصوصيات و طبيعت حيـواني را بـ   است، لذا طفلي كه از زنا متولد مي

حسـوب  كه نزد پـدر و مـادر بـه عنـوان يـك چيـز مطلـوب و محبـوب م        آورد، و فرزندي  مي
تواند عطوفت و شـفقت پـدري را    گردد نمي شود بلكه مانند يك مصيبت و آفت تلقي مي نمي

هم به خود جلب كند و اگر فقط با تربيت ناقص مـادري بـزرگ شـود و تربيـت پـدري آن را      
كامل نكند و اين تربيت هم آميخته با خشونت و درشـتي باشـد و از عطوفـت و تربيـت ديگـر      

، خاله و عمه و غيـره  / ماماقبيل پدر بزرگ و مادر بزرگ، عمو و دايي خويشاوندان نزديك از
محروم باشد طبيعي است كـه از جهـت عطوفـت و صـفات انسـاني نـاقص و غيـر طبيعـي بـار          

هاي ترقـي و پيشـرفت علمـي     باشد و انگيزه آيد، لذا داراي رفتار صحيح و اخالق نيكو نمي مي
ناقص و تنهايي است، نه حـامي دارد   يات خود انسانشود. بنابراين، وي در ذ در وي ديده نمي

و نه پشتيبان و طرفدار، وي مظلوم و مطرود از نظرها است و در تمدن انساني عقيم و غير مفيـد  
رفـت هيچگـاه در    است و آن نكات مثبتي كه در صـورت حاللـزاده بـودنش از او انتظـار مـي     

  حرامزاده بودنش متصور نيست.
گويند كه در اين صـورت بايـد    دوباري در اشباع شهوت هستند ميبن كساني كه طرفدار بي

نظام ملي باشد كه چنين فرزنـداني را تحـت تربيـت و سرپرسـتي خـود قـرار دهـد و پـدران و         
مادران از راه روابط جنسي آزاد توالد و تناسل نمايند و نظام ملي آن فرزندان را تربيـت كـرده   

  ايشان استفاده شود.در خدمت تمدن بگمارد و در اين راه از 
ها است  مقصود آنان از اين پيشنهاد دادن آزادي بيشتر به زنان و مردان در حقوق فردي آن

ـ       د و مقصود ديگرشان تحقق مقاصد توالد و تناسـل بـودن داشـتن ازدواج رسـمي و بـدون مقي
بودن غريزه شهوت به قيود ازدواج است، ولي تعجب اينجاست كساني كـه بـر آزادي فـردي    
نسل حاضر عالقه و رغبت دارند كساني هستند كه براي نسل آينده تعليم ملـي و يـا رسـمي را    

كنند در حالي كه در آن نظام هيچ مجالي براي تربيـت فـردي و ارتقـاء شخصـيت      پيشنهاد مي
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ام كه در آن هزاران طفل با يك نظـام و بـا يـك رنـگ و بـا يـك طريـق        وجود ندارد، اين نظ
شوند چگونه امكان دارد كه در آن شخصـيت فـردي هـركس بـروز نمايـد بلكـه از        تربيت مي

ها با هم تشابه فـوق العـاده زيـادي دارنـد و داراي سـطح       نتايج تربيت مذكور اين است كه آن
هـاي مسـاوي و برابـري كـه در      تربيتي مانند قالـب باشند و فرزندان از اين مؤسسه  همانندي مي

  آيند. شود بيرون مي يك كارخانه زده مي
انسـان تـا چـه حـدي پسـت و       ي هها را بسـنجيد كـه در بـار    پس شما علم و دانش اين نادان

) باشد كـه همـه بـا    Bataهاي آينده مانند باتا ( خواهند كه نسل ها مي كنند، آن حقيرانه فكر مي
دانند كه بررسي و شناخت ابعاد شخصيت طفل از دقيقترين و  انند هستند، نميهم يكسان و هم

رود و اين ممكن نيست جز اين كه در يك برخورد عملي  ترين علوم و فنون بشمار مي باريك
يـك از ديـد خـود آن را ترسـيم كننـد، همچنـين اگـر در         محدود با آن طفل تمام نقاشان هـر 

ير واحدي را ترسيم نمايند، آن فـن بجـاي ترقـي و پيشـرفت     ها كارگر تصو اي ميليون كارخانه
  گردد. ضايع و نابود مي

اين نظام اجتماعي براي تعليم و تربيت به مربيان با كفايت نياز دارد كه از طرف اجتماع بـه  
خدمت تربيت فرزندان گماشته شوند و بـديهي اسـت كـه افـرادي صـالحيت ايـن خـدمت را        

كنترل نفس بوده و مقيد به اصول اخالقي باشند و اگـر ايشـان داراي   دارند كه خودشان داراي 
توانند كه نسل آينده را مبتني بر اصول اخالقـي تربيـت نماينـد، اينجـا      چنان صفاتي نباشند نمي

بايد سؤال كرد كه اينگونه مربيان و مصلحين از كجا خواهند آمد؟ و در صورتي كه اين نظـام  
شـهوت را بـراي زنـان و مـردان بـاز گذاشـته باشـد و هـيچ          ي هريـز تعليم و تربيت، راه اشباع غ

قيدوبندي را در آن الزم نداند و ايشـان از اوصـاف التـزام اخالقـي و كنتـرل شـهوت محـروم        
توانند معلمين و مربيان اخالق گردنـد؟ از يـك انجمـن نابينايـان چطـور       باشند پس چگونه مي

شـان را بـا وجـود داشـتن      هـاي آينـده راه و روش   سـل توانيد بيناياني را پيدا كنيد كه براي ن مي
  چشم بينا نشان دهند؟

گردد،  كند و در اثر اين زنا مادر مي زني كه با مرد خودبين، خودخواه و مغرض زنا مي -7
در زندگي تا ابد و بطور جاوداني نااميد و مـايوس اسـت و ذلـت، خـواري، رسـوايي و خشـم       
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و تـا وقتـي كـه زنـده اسـت ايـن وضـع از وي قطـع         آيـد   عمومي از هرطرف بر وي فـرود مـي  
كند كه بايد همه مـادران از   گردد و براي حل اين مشكل اصول جديد اخالقي پيشنهاد مي نمي

ها از راه ازدواج رسمي باشد  لحاظ كرامت، عزت و شرافت برابر باشند حال چه مادر شدن آن
قام مادري در هر حال قابـل احتـرام و   گويند كه م چه از راه زنا و فحشا، صاحبان اين نظريه مي

تجربگي مسئوليت مـادري را بـدوش    عزت است و دوشيزة جواني كه به سبب سادگي و يا بي
كنـد، و لـيكن    كشد، اگر اجتماع بر وي به نظر طعن و حقارت بنگرد، در حق وي ظلم مـي  مي

دهـد بلكـه در    مـي ارزشـي نشـان    اين راه حل نه تنها براي زنان فاجر، فسق و فجور را چيـز بـي  
احترامـي از   مجموع مصيبت بزرگ و آفت عظيمي براي اجتماع است، ولي اگر حقارت و بـي 

ترين مانع است براي افراد كـه   طرف اجتماع بر آن مادر زناكار وارد گردد از يك طرف قوي
مرتكب فسق و فجور نگردند و از جانب ديگر بهترين دليل است بر حيات شـعور اخالقـي آن   

شـود بـا مـادري كـه از راه شـرعي       دار مـي  ، اگر در اجتماع مادري كـه از راه زنـا بچـه   اجتماع
دهد كه بين نيـك و بـد، خيـر و     شود برابر باشد وضع مذكور چنين معني مي صاحب فرزند مي

كنيد كه اگر اجتماع هم ايـن   شر، صواب و خطا نزد اين جماعت فرقي وجود ندارد و فكر مي
تفاوتي باعث حل آن مشكلي است كـه مـادر زناكـار دچـار آن      ا اين بياز بين ببرد، آيرا فرق 

شان  است؟ و اگر شما كساني باشيد كه بين دو مادر هيچ فرقي قائل نباشيد ليكن فطرت در بين
باشند، زيـرا مسـاوي بودنشـان مخـالف      ها برابر نمي قطعاً مساوات قائل نيست و در واقع هم آن

تواننـد   ، شما را سوگند! بگوييد كه اين دو زن چگونه مـي عقل، منطق، حقيقت و انصاف است
شود و لـذا   اش مي حيواني ي هعقل است كه مغلوب غريز برابر باشند يكي آن چنان احمق و بي

تـرين تكليـف    كـردن جزئـي   گردد كه در نيت او قبـول  به مرد مغرض و خودخواهي تسليم مي
كنـد   ر است كه نفس خود را كنترل ميمادر و فرزندي وجود ندارد و ديگري آن چنان هوشيا

دارد تا آنكه مردي را پيدا كند كه تكـاليف او را متحمـل شـود، پـس      و تمايل خود را نگه مي
توانيـد در   كدام عقل است كه بين اين دو زن بطور مساوي حكم كند و اگر شما بخواهيد مـي 

كـه بـراي آن احمـق آن     توانيـد  ظاهر بطور تصنعي هردو را مساوي بدانيد و ليكن هيچگاه نمي
زندگي توأم با انس و الفت، تعهد همراه با محبت، دلجوئي بـا اخـالص و آرامـش و اطمينـان     
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زنـازاده  و بـراي آن طفـل    .روحي را تهيه و آماده كنيد كه براي زن شوهردار مهيا شـده اسـت  
اري توان پيدا كرد؟ آخـرين كـ   شفقت و مهر و محبت پدر، پدر بزرگ و عموها را از كجا مي

هـا را قبـول كنـد و لـيكن      سازيد تا مخارج آن كنيد اين است كه مرد زاني را مجبور مي كه مي
آيا تأمين مخارج تنها چيزي است كه مادر و فرزندش در اين دنيـا بـه آن احتيـاج دارنـد؟ لـذا      
حقيقتي كه انكار نخواهد شد اين است كه رعايت مساوات بين مادر قانوني و غير قانوني و يـا  

ها را از عواقب بعدي حماقتشان نجات دهد و همچنين  تواند آن در شرعي و غير شرعي، نميما
نصيب نخواهنـد بـود، اگـر     ها نيز بعد از تولد و به هنگام تربيت، از ضرر و زيان بي فرزندان آن

زنان فاجر هرچقدر هم داراي آرامش و سكون ظاهري باشند باز هـم از آن ضـررها و معايـب    
بنابراين، داليل براي اين كه زندگي اجتماعي بر خطوط صحيح و درسـتي اسـتوار    رها نيستند.

 ي هباشد الزم است كه در اجتماع رابطة جنسي تحت كنترل و نظم باشـد و بـراي اشـباع غريـز    
جنسي فقط يك راه باشد و بس كه آن راه نكاح و ازدواج است، آزادي افراد در زنـا از يـك   

ها است و از جانب ديگـر تجـاوز و تعـدي بـر      كاري آن سامحهپوشي و م طرف افراط در چشم
كند و  پوشي مي بردن نظام آن است، اجتماعي كه در اين باره چشم اجتماع بوده و باعث از بين

) Having a good timeگذرانيدن وقت در لـذت و تمتـع (   زنا را وسيلة راحتي نفس و خوش
كنـد در   پوشي مي ) مسامحه و چشمSowing Wild Oatsداند و در پاشيدن بذر بدون قيد ( مي

حقيقت اجتماع جاهلي است كـه بـه حقـوق خـود آشـنا نيسـت. بنـابراين، بـا خـود دشـمني و           
دانست و از آثار و نتايج بد آن كـه بـر ضـد مصـالح      ورزد و اگر حقوق خود را مي عداوت مي

كه به دزدي، راهزنـي  نگريست  بود به اين جيانت هم با همان ديد مي اجتماعي است با خبر مي
زيـرا دزد،   ؛بندوباري در فحشا از دزدي هم بدتر و شديدتر اسـت  نگرد، بلكه اين بي و قتل مي

كند و ليكن شخص زاني به اجتماع  راهزن يا قاتل يك يا چند نفر را از حق اجتماعي سلب مي
ها نفر خيانـت   نمايد لذا در يك زمان به ميليون هاي آيندة آن تعدي و تجاوز مي موجود و نسل

  تر از جرائم ديگر مجرمين است. تر و وسيع كند و عواقب و آثار جنايت وي عميق مي
از جمله مسائل بديهي اين است كه براي حفاظت و امنيت جامعه بايـد قـانون مـذكور را از    
نشر و طغيان خودخواهي و امتيازطلبي افراد حفاظت كرد. دزدي، راهزني، قتل، غارت، تزوير 
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شـوند و لـذا قـدرت     ل ديگر غصب حقوق به علل مذكور جنايت و جرم محسوب مـي و اشكا
كند. بنـابراين، هـيچ دليلـي وجـود نـدارد كـه        ها، ديگران را حفاظت مي قانون از فتنه و شر آن

  اجتماع را از نشر زنا حفاظت نكند و زنا را از جملة جرايم و جناياتي نداند كه قابل جزا نباشد.
اعده درست نيست گفته شود كه نكاح و زنـا هـردو در يـك زمـان جـزء      از لحاظ مبدأ و ق

زيـرا اگـر بـه يـك شـخص اجـازه داده شـود كـه بـدون قبـول            ؛نظام اجتماعي جامعـه هسـتند  
هـوده خواهـد    اش را اشباع نمايد پس عبـث و بـي   كوچكترين تكليف اجتماعي غريزة شهواني

نين است كه به مردم اجازه داده شـود  بود كه براي نكاح قانون و نظامي وضع گردد، مثالش چ
كه بدون بلـيط سـوار قطـار شـوند و در همـان وقـت بـر ايشـان واجـب سـازند كـه بـه هنگـام              
سوارشدن به قطار بليط تهيه كنند پس عاقالنه نيست كه در يك زمان دو حكم مختلـف بـراي   

يـا بايـد بلـيط    يك كار داده شود، يقيناً از اين دو راه فقط يكي درست، معقول و صحيح است 
گرفتن را كامالً لغو سازند و مسافرت بدون بليط باشد و يا اين كه گرفتن آن را بـر مـردم الزم   
دانند و مسافرت بدون بليط را خالف و جرم بشمارند، همينطور تجويز در روش متضاد نكـاح  

گـر  و زنا در يك زمان مخالف عقل است همان طوريكه ما با داليل و بـراهين ثابـت كـرديم ا   
نظام ازدواج از لوازم تمدن و مدنيت باشد پس الزمة نظام مذكور اين است كـه زنـا جنايـت و    

  .)1(جرم شمرده شود

                                         
پندارند كه بايد به انسان در عنفوان جواني فرصت داده شـود تـا شـهوت خـود را اشـباع       ها چنين مي بعضي -1

ل اسـت و مقاومـت   نمايد بدليل اين كه در آن ايام جلوگيري از هيجانات شـهواني و تمـايالت آن مشـك   
شود همـه غلـط و دور    گردد و ليكن مقدماتي كه نتايج مذكور بر آن مترتب مي زياد هم موجب ضرر مي

از واقعيت است؛ زيرا اين حالت غليان و شدت كـه امكـان كنتـرل بـراي آن نباشـد حالـت غيـر اعتـدالي         
)Adnormal) است كه در اشخاص معتدل (Normalشـود كـه    يدا مي) وجود ندارد و در اشخاصي پ

هـا، موسـيقي،    شان هميشه در اشـتعال باشـد. سـينما، عكـس     در تمدني فاسد زندگي كنند و آتش شهوت
شده همه اسباب و وسـايلي انـد كـه اشـخاص معتـدل را از حالـت        عفت و اختالط زنان آرايش ادبيات بي

آرامـي باشـند و    آورنـد و گرنـه دور از امكـان اسـت كـه زن و مـردي در محـيط        شـان بيـرون مـي    اعتدال
شان به آن درجه از سركشي و طغيان برسد كه با تربيت عقلي و اخالقي جلو آن گرفته نشود، اين  شهوت

رساند و مرد احتياج شديد  گمان كه اجتناب از عمل جنسي در عهد جواني به صحت و سالمتي ضرر مي
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كننـد كـه    هاي جاهليت اين است كه در اموري اهتمام و توجه مـي  از بارزترين خصوصيت
نتايج آن محدود و محسوس باشد و در جلو چشم بصورت ظاهر و عيان نمايـان گـردد و اگـر    

بودن تأثيراتش درك نگردد به آن هيچ  اموري باشد كه نتايجش بعلت واضح نبودن و يا عميق
دزدي، قتـل، غـارت و چپـاول را گنـاه بـزرگ       ماننـد: ي اعمـال و از جملـه   ،شـود  توجهي نمـي 

شمارند ولي در بارة زنا هيچ توجهي ندارنـد در حـالي كـه شـخص زناكـار بخـاطر غـرض         مي
سـازد و چـون    كـن مـي   برد و آن را ريشه مدنيت را از بين مي اش اصل و اساس ناپاك شخصي

شود. بنابراين، اهـل جاهليـت آن را معـذور     ضرر آن دفعتاً محسوس نبوده و به چشم ديده نمي
اي است كه حتي جهت غلط آن را هـم   كنند و اين تا اندازه پوشي مي داشته و از گناهش چشم

سـاس تمـدن را عقـل و علـم بـه طبيعـت اشـياء        توانند درك كنند و اگر بجـاي جاهليـت ا   نمي
  كردند. داد اين نوع روش و سلوك را اختيار نمي تشكيل مي

  تدابير الزم براي جلوگيري از فحشا: -4

رساند در منع و جلوگيري آن كـافي نيسـت كـه قـانوني آن را      عملي كه به تمدن ضرر مي
زم است كه تدابير چهارگانة زير بلكه ال ،جرم دانسته و مرتكب را مستحق جزا و عقوبت بداند

  هم اتخاذ شود:
عقل و ذهن افراد با تعليم و آموزش مهذب و تربيت شود و نفوس و ضمايرشـان چنـان    -1

ل را بد دانسته و ارتكاب آن را از جملـة گناهـان بشـمارند و    عاصالح گردد كه خودشان آن ف
  ها را از ارتكاب آن باز دارد. شان آن احساس اخالقي

ار عمومي و اجتماعي آن را در نظر مـردم هماننـد جـرم و جنايـت نشـان دهـد كـه        افك -2
عموم آن را ننگ، عار، رسـوايي و ذلـت بداننـد و بـه مـرتكبين هـم بـه نظـر حقـارت و ذلـت           

                                                                                                         
آميــز و  مغالطــه دارد كــه مرتكــب زنــا شــود تــا صــحت خــود را حفاظــت نمايــد گمــاني اســت غلــط و   

ضمير و وجدان؛ زيرا براي حفظ سالمت و حمايت از اخـالق مـردم نظـام اجتمـاعي فاسـد       ي هدهند فريب
بايد تغيير داده شود و همه معيارهاي فتنه و تقلب از بين برود تا زندگي مردم معتدل و آرام گردد نـه ايـن   

 سهولت و آساني زياد صورت پذيرد. هاي زيادي انجام يابد و زنا با كه ازدواج با مشكالت و سختي
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بنگرند، به اين ترتيب رأي عمومي كساني كه داراي تربيت ناقص و وجـدان ضـعيف اخالقـي    
  د.گرد باشند از ارتكاب اين گناه منع مي

  دارد از ميان بردارد. كه افراد را به اين گناه وا مي نظام اجتماعي تمام آن اسبابي -3
موانع و مشكالتي را در زندگي اجتماعي در سر راه آن ايجاد كنند كـه شـخص نتوانـد     -4

  با همه سعي و كوشش مرتكب آن گردد.
آن اسـت و در   خواهـان  كند و فطرت اين تدابيري است كه عقل ضرورت آن را تثبيت مي

تمام جهان ايـن روش معمـول اسـت و هـيچ نظـام اجتمـاعي وجـود نـدارد كـه از ايـن تـدابير            
چهارگانه كم يا زياد استفاده نكرده باشد، البته اين تدابير عالوه بر جزايي اسـت كـه در قـانون    

بنـدوباري در   شود و در صورتي كـه ثابـت گرديـد كـه بـي      بر مرتكبين اعمال ممنوعه داده مي
بردن تمدن و گناهي بـزرگ بـر اجتمـاع اسـت پـس ايـن هـم ثابـت          وابط جنسي سبب از بينر

ابير اصالحي كه قبالً ذكر شـد اتخـاذ   دشود كه براي ممانعت و جلوگيري از آن بايد همه ت مي
گردد و بطوريكه گفتيم اين تدابير اضافه بر تطبيق عقوبات و جزاهاست كه بر مرتكبين اعمال 

  شود. مي خالف قانون اعمال
بنـدوباري تحريـك    لذا واجب است افراد تربيت نيكو شوند و افكار عمومي بر ضد اين بي

شود پـاك شـود،    گردد و مدنيت و اجتماع از تمام آن اشياء كه سبب اشتعال آتش شهوت مي
گردانـد دور شـوند و    آخر االمر از اجتماع تمام آن موانعي كه نكـاح و ازدواج را سـخت مـي   

ها پرده و حايـل واقـع شـود و     ين زن و مرد به قيودي مقيد گردد كه در ميان آنروابط جنسي ب
شـمارد   ها در ايـن صـدد آزاد باشـند و آن عـاقلي كـه زنـا را گنـاه و جـرم مـي          نگذارد كه آن

تواند انكار كند، هستند كساني كه به اين مبـادي   ها را نمي ضرورت اين تدابير و بكارگيري آن
شمارد تسليم اند و ليكن بر اين عقيده اند كه براي قلـع و   زنا را گناه مياخالقي و اجتماعي كه 

قمع آن بجاي قانون جزا و تدابير ممنوعيت آن الزم است كه تـدابير اصـالحي اتخـاذ كننـد و     
ها نيروي ضـمير و وجـدان اخالقـي     گويند كه بايد شعور مردم را بيدار كرد و در وجود آن مي

... در حـالي كـه رجـوع بـه      رتكاب چنين جرايمي خودداري كنندتربيت كرد تا خودشان از ا
مـذكور بـا ايشـان بـه      يمعاملهرد شمردن مردم است و قانون جزا و تدابير ممنوعيت به معني ُخ
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مانند، معامله و مقابله با كودكان اسـت و تحقيـر كـردن و پـايين آوردن قـدر و منزلـت ايشـان        
  است.

تهـذيب و تربيـت    يايشان موافق هسـتيم و مقصـود حقيقـ   ما تا حدي با اين روش اصالحي 
هم همين بيداركردن ضماير افراد است كـه قـوانين اجتمـاعي را خودشـان مراعـات و احتـرام       

اين يگانه غرضـي   ،سازد كه از قوانين اجتماع سركشي نكنند دارها را وا شان آن كنند و وجدان
ست، آيا افراد انساني بـه ايـن درجـه رسـيده     است كه تمام دنيا از تعليم و تربيت به آن رسيده ا

هـا اعتمـاد نمـاييم؟ نيـازي نداشـته باشـيم كـه         اند كه ايشان را با ضمايرشان بگـذاريم و بـه آن  
عقوبات و تدابير قانوني را براي حفاظت نظام اجتماعي استخدام كنيم؟ زمان گذشته را از فكر 

هـاي تاريـك اسـت، بـه قـرن       هـا زمـان   زيرا در نظر شما متجددين، آن زمان ؛خود خارج كنيد
بيستم بنگريد و به آمريكا و اروپا كه داراي فرهنگ و تمدن علمي اند نظر اندازيد و ببينيد كـه  

و  هر فردي از افراد آن تعليم يافته و از فرهنگ بااليي برخوردارند و بگوييد كه آيـا ايـن علـم   
هـا دزدي و   نموده است؟ در آن قارهها را از ارتكاب جرايم و نقض قانون منع  نفوس آندانش 

شـوند؟ مـردم مرتكـب ظلـم،      ها در آنجا بناحق كشته نمي پيوندد؟ آيا انسان راهزني بوقوع نمي
و نظام اجتماعي مسـتغني   دگاهليس، داوگردند؟ آيا اين ممالك از استخدام پ مكر و فريب نمي

كـه بـا مـردم بماننـد اطفـال       شده اند؟ و يا شعور احترام به اخالق در ايشان بحدي رسيده است
شان قدرت نيافتنـد كـه نظـام     ها در اين عصر روشنفكري خورده معامله نكنند؟ چرا غربي فريب

ها در اين زمان بمانند اطفـال   بگذارند؟ چرا انسان به احساس و شعور اخالقي افراد اجتماعي را
شـود   از جنايت وضـع مـي   شان شوند؟ در حالي كه جزا و تدابير قانوني براي ممانعت معامله مي

كنيد نه در ديگر موضـوعات؟ و چـرا تنهـا     پس چرا تنها در موضوع روابط جنسي اعتراض مي
شـود؟ الزم اسـت    در اين موضوع اصرار داريد كه با اين خردساالن بمانند بزرگان معاملـه مـي  

اشـته  كه به ضماير و وجدانتان مراجعه كنيد ممكن است كه در آن اراده و قصد سوء وجـود د 
  باشد.

دانيـد و   هـا را محركـات شـهواني مـي     گوينـد: عـواملي را كـه شـما آن     سپس اين گروه مي
جويي از جمـال   تمدن محو كنيد اساس هنر و روح تمتع و لذت ي ها را از دايره خواهيد آن مي
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شدن از آن ممانعت از لطافت و خوشي و سرور زندگي انساني است و  و زيبايي است، لذا مانع
خواهيـد انجـام دهيـد ولـي بـه نحـوي كـه بـه          فظ تمدن و اصالح جامعه هر كاري مـي براي ح

تان صدمه نرساند، ماهم با ايشان موافق هستيم كـه هنـر و عشـق بـه      هنرهاي زيبا و ذوق جمالي
ــادي اســت و الزم اســت كــه از هــردوي آن   ــدر و ارزش زي ــايي داراي ق هــا محافظــت و  زيب

هـا   تـر از آن  خوشبختي جامعه گرانقـدرتر و بـاارزش   نگهداري شود و ليكن زندگي سالمت و
است و صحيح نيست كه در راه هنر و دوسـت داشـتن زيبـايي، زنـدگي و سـعادت اجتمـاعي       

هـا   قرباني و فدا شود و اگر قرار باشد كه هنر و زيبايي ترقي و رشد كنـد بايـد بـراي ترقـي آن    
ازگاري و تطابق داشـته باشـد نـه    راهي در نظر گرفته شود كه با زندگي و رستگاري اجتماع س

ها را به هالكت بكشاند و عوض اصالح و سـعادت، آنـرا بـه فسـاد و      اين كه هنر و زيبايي، آن
  ها رهبري كند. انواع پستي

اي فردي و ساختگي نيست بلكه مقتضاي عقل و فطـرت اسـت و تمـام     اين نظرية ما، نظريه
تا بحال نيز براي تحقق اين هدف چنـين عمـل    دنيا از لحاظ مبدأ و ريشه به آن اعتراف دارد و

تـوان   پس هرچيزي را كه باعث هالكت زندگي اجتماعي و سبب فساد گردد نمي ،شده است
بخاطر هنر و زيبايي به آن عمل كرد، مثالً ادبياتي كه مردم را به فتنه و فساد تحريك كند و يـا  

 ي ي و زيبـايي بـه آن اجـازه   باعث قتل و غارت گردد هيچ دولتي بخـاطر محاسـن ادبـي، هنـر    
هاي مختلف شود هـيچ قـدرتي در    ها و ميكروب دهد، ادبي كه سبب توسعه بيماري ظهور نمي

هـايي كـه مـردم را بـه شـورش و اخـالل        پوشي كند، سينما و نمايش تواند از آن چشم دنيا نمي
يـك  دهد و هرچيـزي كـه باعـث تحر    امنيت تشويق كند هيچ حكومتي نمايش آنرا اجازه نمي

نيروي ظلم، قساوت، خباثت و يا نقض مبـادي اخالقـي گـردد هرچنـد آن فـن و هنـر بدرجـة        
نگـرد،   كمال هم رسيده باشد هيچ قانون و وجدان اجتماعي به آن به ديدة ارزش و احترام نمي

ترين حركـت دسـت اسـت ولـي هـيچ       ترين و خفيف بري اگرچه از ظريف همچنين هنر جيب
در اسـناد و   ينتقلبـ متـرويج و نشـر آن، رضـايت نـدارد، همچنـين       كس آنرا تاييد نكرده و در

و ليكن هيچ اجتماعي  ندمدارك و چك و سفته اگرچه از زيركي نادر و فكر رسا برخوردار ا
ها راضـي باشـد. بنـابراين، از     ها به ديدة ارزش و احترام بنگرد و يا به آن وجود ندارد كه به آن
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گيريم كـه زنـدگي اجتمـاعي و امنيـت، مصـلحت و       نتيجه مي ها چنين ها و گفته تمام اين مثال
هـاي دوسـت داشـتني اسـت و      تـر از هنرهـاي لطيـف و زيبـايي     رستگاري آن باالتر و بـاارزش 

ختالف نظر وجـود  عاقالنه نيست كه زندگي اجتماعي بخاطر فني از فنون و چيزي كه در آن ا
دانيم، ولي ديگـران آن   عي مضر و بد ميشود، مثالً چيزي را ما براي زندگي اجتما دارد قرباني

ها در اين باره با ما موافق نيستند پس ضروري است كه هنـر و   دانند و اگر آن را مضر و بد نمي
گويند كه  دانيم، آن گروه مي زيبايي را به قيودي مقيد سازند كه ما آنرا مقيد ساخته و الزم مي

شود تـا ايـن كـه از روابـط جنسـي نامشـروع        اگر بين زن و مرد به اجبار حجاب و مانعي ايجاد
ها جلوگيري شود و قيد و بندهايي براي اين كار بوجود آيـد ايـن در حقيقـت دخالـت در      آن

زيرا اين برخورد نشاندهندة اين اسـت كـه همـه مـردم آن      ؛امور اخالقي و سلوك مردم است
شـان   نـان و مـردان جامعـه   جامعه بايد فاجر و زناكار باشند و واضعين ايـن قـوانين و قيـود بـه ز    
كردنـد، بـدون شـك ايـن      اعتماد ندارند، زيرا اگر اطمينـان داشـتند چنـين قـانوني وضـع نمـي      

اعتراض قوي و محكم است، ولي چرا در اين حـد از اعتـراض توقـف كـرده ايـد و آن را در      
ساير امور زندگي توسعه نداده ايد، آيا هر قفلي كه روي در خانه از طـرف صـاحب آن خانـه    

دزد و راهزن هستند و يا اين كـه  محله شود اعالن اين مطلب است كه تمام ساكنان آن  زده مي
ليس در مملكتي دليل بر اين است كه حكومت مملكت مـذكور همـه مـردم و ملـت     ووجود پ

شـود،   د و يا هر سندي كه بـه هنگـام معاملـه نوشـته مـي     پندار د را دزد و شرور و خبيث ميخو
يكـي از طـرفين معاملـه خـائن و دزد اسـت و يـا هـر تـدبيري كـه بـراي           نشانگر اين است كـه  

شود چنين گمـان شـود كـه هركسـي در چـارچوب آن       جلوگيري از جرم و خالف اتخاذ مي
  داخل شود الزم است كه وي مجرم و جاني شناخته شود.

، شـمارد  بينيم كه اين نوع استدالل دائماً شما را دزد، خـائن، فـاجر و گناهكـار مـي     پس مي
شود، پس علـت چيسـت كـه شـعور و احسـاس       ولي از كرامت و عزت شما چيزي كاسته نمي

اي رقيق و حساس است كه زماني كه سـخن از داشـتن قيدوبنـد     شما در روابط جنسي به اندازه
  خورد؟ آيد به كرامت و عزت شما لطمه مي براي روابط جنسي پيش مي
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يم ايـن اسـت كـه كسـاني كـه پيوسـته در       واقعيت و حقيقتي كه ما جلوتر به آن اشاره كرد
بنـدوباري و   د زنـا را حـرام دانسـته و آن را بـي    وجـود دار اذهانشان تصورات اخالقـي قـديمي   

كـه از زنـا   هـا در حـدي نبـود     دانسـتن آن  شـمارند و لـيكن ايـن بـدبيني و حـرام      اخالقي بد مي
هـا در ايـن بـاره بـا      ظر آناش را بطور كلي مسدود نمايند از اينرو ن ازهجلوگيري كنند و يا درو

ها ظاهر و روشن بود و آن را به وجه صحيح و  نظر ما اختالف دارد و اگر حقايق فطرت بر آن
كردند با ما متفق الرأي بودند كه انسان تا وقتـي كـه انسـان بـوده و عنصـر و       درست درك مي

د از ايـن تـدابير   وجود داشته باشد براي بهبود زندگي اجتمـاعي نبايـ   اوغريزة حيوانيت هم در 
  هاي شهواني و هوا و هوس افراد را بر مصلحت اجتماع ترجيح دهد. غفلت بورزد و خواهش

  الم بين زن و شوهر:سرابطة  -5

بند و بـاري جنسـي يكـي از شـرايط تمـدن سـالم و        بردن بي بعد از تشكيل خانواده و از بين
كند، حقـوق هريـك را از   صحيح اين است كه رابطة صحيحي بين زن و شوهر وضع و تنظيم 

كي را جداگانه تعيين كنـد و مقـام و   ي روي عدالت و انصاف تعيين نمايد، واجبات وظايف هر
درجة هركدام را در فاميل به وجهي معين سازد كه در توازن و اعتدال اخالل وارد نشود، ايـن  

غالباً ناكام ترين مسئلة تمدن و زندگي اجتماعي است و انسان در حل اين مشكل  مسئله مشكل
  مانده است.

هايي وجود دارند كه مسئوليت و سرپرستي مرد را به زن سپرده باشـند و بعـد از    ملتكمتر 
آن به درجة عالي مدنيت و ترقي و تعالي رسيده و يا اين كه قـدرت و عـزت را در ميـان ملـل     

تاريخ ثبـت   ديگر حاصل كرده باشند و يا اين كه يادگاري از خود بجاي گذاشته باشند كه در
  گردد و يا قابل يادآوري باشد.

ملـل جهـان مـرد را بـه عنـوان سرپرسـت زن پذيرفتـه انـد و لـيكن ايـن           قاطع ولي اكثريت 
اي كه زن به عنوان كنيـز   سرپرستي و ترجيح مرد گاهي هم به ظلم و جور تبديل شده تا اندازه

بهـره مانـده و    ادي بـي صاقتو خادمه شمرده شده، خوار و ذليل گرديده، از همه حقوق مدني و 
وسيلة اشباع غريزة مـرد بـه حسـاب آمـده اسـت و اگـر بـه زنـاني در بيـرون از منـزل و فاميـل            
عطوفت و مهرباني نموده و ايشان را به زيور علم و فرهنگ مزين سـاخته باشـند آن هـم بـراي     
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ينـد و  تر جواب بگو هاي جنسي مردان را بطريق لذيذتر و محرك اين منظور است كه خواست
منـد   هـا هـم بهـره    در كنار لذت جنسي از لذت موسيقي، ناز و نزاكـت و رقـص و حركـت آن   
شـان   هـاي نفسـاني   شوند، اين بدترين حالتي است كه مـردان بخـاطر هـوا و هـوس و خـواهش     

كننـد از ضـرر     كنند و مللي كه بر اين شيوه عمل مي اختراع نموده و زنان را توهين و تحقير مي
امــان نيسـتند، تمــدن جديــد غـرب بــراي خــود راه سـومي را برگزيــده كــه راه    و زيـان آن در  

مساوات بين زن و مرد است به اين ترتيب كه وظايف و تكاليف بين زن و مـرد بطـور مسـاوي    
عمـل مسـابقه    ي ههـا در دايـر   تقسيم گردد و آن وظيفه هم بايد از يك نوع باشد و هردوي آن

هيه نمايد و ليكن اين نوع تنظيم اجتماعي تا بحـال بـه   دهند و هريك وسيلة زندگيش را خود ت
زيرا برتري و تفوق نيروي مرد بر جنس مقابل كامالً بـارز و آشـكار بـوده     ؛پاية تكميل نرسيده

است و در اين بعد زن در هيچ جانبي از جوانب زندگي به پاي مرد نرسيده و تمام حقوقي كـه  
ده باعث فساد و فتنـه در مـدنيت گشـته اسـت     مساوات مذكور تكميل گردي ي هبر اساس قاعد

هاي گذشته بيان كرديم و ضرورت به تكـرار نيسـت،    بطوريكه عواقب و نتايج آن را در فصل
بهـره مانـده اسـت، زيـرا هرسـه       گانه اعتدال، توازن و تناسب خالي و بي تمدن از تمام انواع سه

روش عملي و تطبيقـي را مطـابق   هاي فطرت كوتاهي نموده اند و  ها در هدايت و راهنمايي آن
  هاي آن اتخاذ ننموده اند و از جادة هدايت فطرت منحرف شده اند. راهنمايي

شـود كـه    اگر شما موضوع را با فكر سليم مورد تأمل و دقت قرار دهيم برايتان واضـح مـي  
دهد و فطرت است كه زن را از سـقوط در   خود فطرت راه حل صحيح اين مسايل را نشان مي

كنـد و او را بـه    گمراهي و هالكت كه مرد خواهان آن است حمايت و محافظت مـي  گرداب
خواهنـد او را بـه    رساند كه زن خواستار آن است و يا بعضي از مـردان مـي   بلندي مي ةآن درج

آن درجه برسانند، انسان بخاطر انديشة غلط و فكر گمـراه راه افـراط و تفـريط را بـراي خـود      
خواهـد و   ت غير از عدالت، تعادل و تناسـب چيـز ديگـري را نمـي    برگزيده است و ليكن فطر

  كند. انسان را بدين راه دعوت مي
تواند انكار بكند كه زن و مرد از ديدگاه انسانيت و بشريت برابـر و مسـاوي    هيچ كس نمي

هستند و دوطرف تساوي نوع انساني بوده و در پيشـرفت تمـدن و خـدمت اجتمـاع و انسـانيت      
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مساوي دارند و هركدام از زن و مـرد، قلـب، عقـل، ذهـن، فكـر، عواطـف،        وظيفة مشترك و
خواهشات و احتياجات بشري دارند، هر كدامشان بـراي مصـلحت و سـود تمـدن بـه تهـذيب       

اش را در برابـر   نفس، تربيت عقل و ذهن و نمو فكري نياز دارند تـا ايـن كـه هـر يـك وظيفـه      
ه مساوات بين زن و مرد كـامالً درسـت اسـت و    كردن ب تمدن انجام دهد لذا در اين باره حكم

  در آن هيچ اشتباه و كدورتي وجود ندارد.
از وظايف اصلي هر تمدن سالم اين است كه براي زنان، آن اهتمام و توجه را مبـذول دارد  

ها فرصـت دهـد تـا مطـابق قـدرت اسـتعداد و        داند و به آن كه عين آن را براي مردان الزم مي
شـان را انجـام دهنـد و ايشـان را بـه       اي ترقي و پيشرفت مملكت مسئوليتشان بر كفايت فطري

تربيت و تعليمات عالي آراسته نمايد و آن حقوق مدني و اقتصـادي را كـه بـراي مـردان قائـل      
است همان را براي زنان قائل گردد و در اجتماع ايشـان را صـاحب عـزت، شـرف و كرامـت      

زت نفس پيدا شود و براساس اين شعور بـه صـفات   ها شعور و احساس ع بداند تا در وجود آن
كننـد و   فاضلة انسانيت متصف گردند، لذا مللي كه اين مسـاوات بـين زن و مـرد را انكـار مـي     

هـا را از همـه حقـوق مـدني محـروم       ه و آندانسـت فرهنـگ   سـواد و بـي   زنان را نادان، ذليل، بي
كردن نصف  زيرا پايمال ؛افتد ميگردانند خود به خود در گودال بدبختي و ذلت و خواري  مي

كردن خود انسانيت است و هيچ وقت ممكن نخواهد بود كه  كامل انسانيت در حقيقت پايمال
در آغوش مادران خوار و ذليل فرزندان با كرامت و با شهامت تربيت شوند، يا از دامن مادران 

زنـان درس   ي هگهـوار فرهنگ فرزندان با فرهنـگ و تمـدن بيـرون آينـد و يـا از       سواد و بي بي
  نخوانده و عامي، مردان متفكر و خردمند بيرون آيند.

كار زن و مرد بايد يكـي باشـد و    ي هشمرند كه داير هاي مساوات را اينگونه مي يكي از راه
هـاي تمـام جوانـب     هردو جنس به يك نوع كار و عمل گماشته شوند و وظـايف و مسـئوليت  

هـا در نظـام مـدنيت يكـي      شـود و مقـام و منزلـت آن    زندگي بطور مساوي ميان آن دو تقسيم
كنند كـه زن   آورند و به كمك آن ادعا مي خود، علوم تجربي را شاهد مي ي هباشد، براي گفت

) هسـتند، ايـن نظريـه صـحيح و درسـت      Equipotentialو مرد در نيـروي جسـماني مسـاوي (   
ختمان بـدني كـامالً يكسـان    ها در قدرت جسماني و سـا  بحال ثابت نشده كه آن زيرا تا ؛نيست
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ــم آن  ــرت ه ــند و فط ــه در       باش ــالي ك ــد، در ح ــرده باش ــل وادار ك ــوع عم ــك ن ــه ي ــا را ب ه
هاي روحي و رواني فرق دارند و تحقيقات علمي كه تا بـه امـروز انجـام شـده نيـز       خصوصيت

  گرداند. تمام اين امور را نفي و باطل مي

  »شهادت علم بيولوژي«

) ثابت كرده كه زن و مـرد در همـه چيـز بـا     Biologyبيولوژي (تحقيقات و مطالعات علم 
  هــاي بــدن  يكــديگر تفــاوت دارنــد، از شــكل و صــورت و اعضــاي ظــاهري گرفتــه تــا ســلول

)Protein Molecules Of Tissue Cells (ــ ــدن   ي هو از لحظــة اولي   تشــكيل ســاختمان ب
)Sex Formation ان بـدني زن طـوري   مت) در مراحل مختلف با هم فرق دارند، هيكل و سـاخ

تركيب يافته كه براي تولد و تربيت فرزند آماده و مستعد است و از رشد ابتدائيش در رحم تـا  
كند و اين تركيب ساختمان بـدن   سن بلوغ، بدن وي براي تكميل اين استعداد رشد و ترقي مي

و تمـام   شـود  او بـا رسـيدن بـه سـن بلـوغ حـائض مـي        .نمايد اش را تعيين مي راه زندگي آينده
گردد و تجارب علم بيولوژي و طب ثابت كرده كه بر زنـان در مـدت    اعضاي بدنش متأثر مي

  شود: حيض تغييرات ذيل حادث مي
گـردد   شود و حرارت از بدنش بيشتر خارج مي در بدن او نيروي كنترل حرارت كم مي -1

  آيد. لذا درجة حرارت بدن وي پائين مي
  سازد. سرعت خون را كم مينبض را سست و آرام ساخته و  -2
  دهند. ناحية حلقوم و گلو حالت طبيعي خود را از دست مي -3
شـود، و تبـديالت گـازي بـدن كـم       امالح فسفات و كلريـد از بـدن كمتـر خـارج مـي      -4

  شود. مي
  گذارد. تبديالت پروتئيني رو به كاهش مي -5
ينـي حاصـل از مـواد    دستگاه گوارش نظم خود را از دست داده و مـواد چربـي و پروتئ   -6

  شود. شود و با اجزاي آن تركيب نمي غذايي در بدن جذب نمي
  پذيرد. نيروي تنفس كم شده و آالت نطق تغييرات مخصوصي را مي -7
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  كنند. اعضاء سست و تنبل شده و حواس كمتر فعاليت مي -8
  شود. هوشياري، ذكاوت و قوت تمركز فكري و ذهني پنهان مي -9

توانـد بـين    گردانـد كـه كسـي نمـي     اي دچار بيمـاري مـي   لم را به اندازهاين تغييرات زن سا
هـا   نفـر از آن  23تندرستي و بيماري وي فرق گذارد و مطابق آمار از هر صد زن حائض فقـط  

زن را مورد تحقيق و مطالعه قرار دادنـد و   1030از طرفي تعداد  .باشند بدون درد و ناراحتي مي
هـا در ايـام حـيض بـه انـواع نـاراحتي و درد مبـتال         % آن 74 در آخر چنين نتيجـه گرفتنـد كـه   

  نويسد: شوند، دكتر اميل نروك كه در اين رشته بزرگترين محقق است مي مي
  شود عبارتست از: عوارض و تغييراتي كه بطور عموم در زنان حائض پيدا مي«
مثانـه،  نظمي در  سردرد، سستي بدن، خستگي و كوفتگي، ضعف اعصاب، تغيير مزاج، بي«

كردن در بعضي حاالت و زناني هـم هسـتند كـه     ميلي (يبوست) الغري، استفراغ بدهضمي، بي
كنند ولي گاهي درد مذكور شدت يافته و ايشان  شان درد خفيفي را احساس مي در ناحية سينه

شود كه در اثر آن خشونت  اندازد و در بعضي از زنان تارهاي صوتي نامنظم مي را بزحمت مي
گردند، تحقيقي  شود و اكثراً به بد هضمي و تنگي نفس دچار مي ر آوازشان پيدا ميو شدت د

هـا بـه    را كه دكتر كريگو در تعدادي از زنان بعمل آورد چنين نتيجه گرفت كه تعدادي از آن
  ».شوند بد هضمي گرفتار شده و برخي ديگرشان به يبوست مبتال مي

حيض به مرض و درد گرفتار نشوند بسيار كم  زناني كه در ايام«گويد:  دكتر گب هارد مي
شان از سردردي، خستگي، درد ناحيـة زيـر نـاف و كـم اشـتهايي بـه غـذا         اند و اكثريت مطلق

  ».شكايت داشته و داراي روحي آزرده اند كه تمايل به گريستن دارند
توان چنين نتيجـه گرفـت كـه كـه زن در حالـت حـيض        تمام اين عوارض مي ي هبا مشاهد

شـود و ايـن عـوارض و تغييـرات      تي مريض است و اين بيماري هر ماه يك بار تكرار مـي براس
م دكتـر   1909الً در سـال  گذرانـد، مـث   بطور حتم در قـواي ذهنـي و كارهـاي بـدني تـأثير مـي      

) طبق مشاهدات و تجارب دقيق خـود چنـين نتيجـه گرفـت     Voicechecsky( واسچوسكي
شود و همچنـين پرفسـور كرشـي     يام حيض مختل ميكه قواي عقلي و تمركز فكري زنان در ا

) در اثر تحقيقـات روانـي بـه ايـن نتيجـه رسـيده كـه دسـتگاه         Krschislecskyشكفسكي (
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گـردد، نيـروي بـدني او ضـعيف      شود، حواسش نيز مختل مي عصبي زن در اين ايام ملتهب مي
تحمل كند، شـعور   تواند شده و گاهي قادر به انجام هيچ كاري نيست و عوامل خارجي را نمي

شود در حالي كه قبالً با قبول اين تـأثيرات داراي ثبـات و اسـتقرار     وي مضطرب و مشوش مي
شد، بعضي از زنـان   بوده و اين اضطراب و پريشاني در زندگي روزانة عادي او هم مشاهده مي

ط اشـتباه  خواهند سوار قطار شوند به هنگام گـرفتن بلـي   در اين ايام (عادت ماهانه) وقتي كه مي
رود، اگر راننده باشند ماشـين را بـا احتيـاط و     ها در مي كنند و حساب پول هم از دست آن مي

مانند كه بايد چه كننـد، اگـر ماشـين نـويس      رانند و در سر هر پيچ و خمي عاجز مي آهسته مي
)Laby Typistشــوند و  و در زدن حــروف نــاتوان مــيكننــد  ) باشــند در تايــپ اشــتباه مــي

ها را به يكديگر مرتبط سازند و در زدن حروف، حرفـي ديگـر بجـاي حـرف      نند جملهتوا نمي
شود، اگر بعنوان وكيل مدافع كسي تعيين شوند در بيان كـردن قضـيه اشـتباه     مورد نظر زده مي

كند، اگر قاضي دادگاه باشند قوة فهـم و حكـم    كرده و فكر و بيانشان آنطور كه بايد كار نمي
گردد، اگر دندان پزشك باشند در كارشان متعادل نبـوده و ابـزار    متأثر ميها در اين حالت  آن

برند و اگـر خواننـده باشـند در ايـن ايـام لحـن        و وسايل را با زحمت و مشكل زيادي بكار مي
كند و كساني كه در شناخت آواز مهـارت داشـته باشـند بـه مجـرد شـنيدن،        آوازشان تغيير مي

صه اين كه در ايام حيض دسـتگاه عصـبي و ذهنـي سسـت و     نمايند، خال تغيير آن را درك مي
آيد كـه   اش نمي باشد، در درون او اضطرابي پديد مي گردد و اعضاي زن تابع اراده نامنظم مي

دهـد لـذا    به ارادة وي غالب شده و نيروي محكم و اختيارش را تحـت سـيطرة خـود قـرار مـي     
اي نداشــته و  فات و اعمــالش ارادهزنــد و در تصــر اعمــال و كارهــاي وي بــدون اراده ســر مــي

  تواند مسئوليت كار دشوار و مهم و پر درد سر را در اين حالت بپذيرد. نمي
ــنكي (  ــور الپسـ ــان    Lapinskyپروفسـ ــيت در زنـ ــرفت شخصـ ــام پيشـ ــابش بنـ   ) در كتـ

)The Development Of  Personality In Womenنويسد: ) مي  
سـازد و زن در ايـن ايـام تـابع      محـروم مـي   عادت ماهانـه، زنـان را از آزادي در هركـاري   «

اش بر انجام و يا ترك كاري بشدت ضـعيف   حركات غير ارادي است و قدرت استعمال اراده
شـود و بتـدريج او را بيمـار     گردد، تمام ايـن تغييـرات در يـك زن سـالم پيـدا مـي       و ناقص مي
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ن ايـام بـه جنـون و    سازد و حوادث و جريانات زيادي داللت بـر ايـن دارنـد كـه زن در ايـ      مي
رنجـد و مرتكـب كارهـاي غيـر عـادي و غيـر        شود، با كمتـرين چيـز مـي    ديوانگي نزديك مي

گردد و چه بسيار اتفاق افتاده كـه ايـن غضـب و خشمشـان بـه نـابودي منجـر شـده          عاقالنه مي
  است.

نويسد: ما در زندگي روزانة خود زنان بسـياري   ) ميKraft Ebingدكتر كرافت ابينگ (
ايم كه داراي خوي نرم، طبيعت آرام، بردباري و اخالق دلپسند بوده اند ولي به مجـرد   ديدهرا 

شان تغيير كرده است و اين ايـام بماننـد بـاد تنـد و طوفـاني       رسيدن ايام حيض حالت و طبيعت
شـوند و   دهد و در نتيجه غضبناك، بد زبان و بدبين مي ها را تغيير مي است كه فوراً طبيعت آن

هـا شـكايت كـرده و از     از قبيل خدمتكاران، فرزندان، شـوهر و حتـي بيگانگـان از آن   هركس 
  مانند. ها در امان نمي تندي و عصبانيت آن

طبق تحقيقاتي كه متخصصين فن در اين موضوع بعمل آورده اند به اين نتيجه رسـيده انـد   
ر ايـن حالـت تـابع    هـا د  زيرا آن ؛شوند ها را زنان در حالت حيض مرتكب مي كه بيشتر جنايت

خود نيستند و حتي ممكن است كه يك زن مؤمن وقتي در اين ايام اسـت دزدي كنـد    ي هاراد
  و بعد از كردة خود پشيمان شود.

نويسـد: وقتـي كـه     اساس مشـاهدات و تجـاربش مـي    ) برWein bergدكتر واين برگ (
ايـت را در ايـام   هـا ايـن جن   % آن 50حاالت زنان خودكشي كرده را مطالعـه و بررسـي كـردم    

ها واجب است كه به هنگام تحقيق و بررسي قضية زنـان   حيض مرتكب شده اند، لذا بر دادگاه
  دقت كنند چون ممكن است اين جنايت را در حالت حيض مرتكب شده باشند.

تـر اسـت چنانچـه دكتـر رپويـو       تـر و سـخت   دوران بـارداري از دوران حـيض هـم مشـكل    
)Repervخروج مواد زائد از بدن در ايام بـارداري سـبب شـود كـه      نويسد: ممكن است ) مي

تحمل دشواري و زحمتي را كه در ايام عادي دارد در آن وقت نداشته باشـد و اگـر عـوارض    
شـود، در هنگـام    هـا حكـم بيمـار داده مـي     بارداري بر مرد و زن غير باردار عارض شود بـه آن 

گـردد،   را از دست داده و مختـل مـي   بارداري به مدت چند ماه دستگاه عصبي زن تعادل خود
حالت ذهني مضـطرب گشـته و همـه عناصـر روانـي و روحـي بـه پريشـاني و تشـويش دچـار           
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اي بيمـار   گردند و او در آن حـال بـين بيمـاري و سـالمتي اسـت كـه بـا كـوچكترين بهانـه          مي
  شود. مي

اب و گويد: حتـي زنـان تندرسـت و سـالم هـم در دوران بـارداري از اضـطر        دكتر فشر مي
هايشـان مضـطرب    هـا متغيـر، افكارشـان پريشـان و عقـل      ماننـد و مـزاج آن   اختالل محروم نمي

شود، چنانچه متخصصـين فـن    گردد و قواي شعور، تفكر، تأمل، فهم و تعقل دچار خطا مي مي
از قبيل دكتر هيوالك ايلس و البرت مول و غيره اتفاق نظر دارنـد كـه در مـاه آخـر بـارداري      

  به زن كار بدني و عقلي بدهند. جايز نيست كه
بعد از وضع حمل، زنان از هجوم و حملة امراض مختلف در امـان نيسـتند، زيـرا صـدماتي     

هـا را   آيد هميشـه آن  شود) بوجود مي ها خارج مي كه از نفاس (خوني كه بعد از والدت از آن
كه حالـت طبيعـي   كند و چون اعضاي تناسلي در تالشند  براي قبول بيماري آماده و مستعد مي

قبل از بارداري را دوباره بدست آورند. بنـابراين، در اثـر ايـن فعاليـت نظـام تمـام بـدن مختـل         
گردد و اگر در اثناي آن هيچ خطري پيش نيايد تـا وضـع مـذكور بحالـت عـادي برگـردد        مي

كشد، به همين دليل زنان بعد از وضع حمل تقريبـاً يكسـال مـريض يـا شـبه       چند هفته طول مي
ها است و حتـي كمتـر از    قدرت حاالت عادي آنها نصف  باشند و قدرت عمل آن يض ميمر

  آن.
رسـد كـه زن در آن مـدت بـراي خـودش زنـدگي        بعد از آن، ايام رضـاع (شـيردادن) مـي   

كند كه فطرت آن را به او امانت داده و خالصـه و شـيرة    ميكند بلكه براي طفلي زندگي  نمي
خـورد بـه جـز     كند، غذايي كـه مـي   ه طفل از آن استفاده ميشود ك وجودش به شير تبديل مي

گردد، بعد از تمام شدن مدت  انرژي بسيار كمي بقيه به شير تبديل شده و در پستانش جمع مي
شيردهي، مادر وظيفه دارد كه اهتمام و توجهش را به فرزندش مبذول داشته و مـدت مديـدي   

جي را عـوض شـير مـادر بـراي حـل مسـئله       او را تربيت و نوازش كند، اين روزها غذاي خـار 
زيـرا در ايـن دنيـا غـذايي      ؛شيردادن قرار داده اند و ليكن اين راه حل سـالم و درسـت نيسـت   

ذايي كه فطرت در پستان مادر براي طفل مهيا كـرده اسـت شـود،    غوجود ندارد كه جايگزين 
د شـير مـادر مـؤثر    متخصصين فن اتفاق نظر دارند كه هيچ غذايي در تربيت و رشد طفل بماننـ 
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گـذارد كـه    نيست و محروم ساختن طفل از آن ظلم بوده و تاثيرت بد و ناهنجاري برجاي مـي 
ها سـاختند تـا ايـن كـه مـادران از       شود، و باز براي تربيت كودكان كودكستان بعدها معلوم مي

يـد  جانب كودكان خود نگراني نداشته باشند و در امور بيرون منزل مشغول گردنـد و لـيكن با  
هـاي مـذكور جـاي مهـر و محبـت و عطوفـت آغـوش         بدانند غير ممكن است كه كودكستان

مادري را بگيرد و محال اسـت كـه در دل زنـان كارمنـد و حقـوق بگيـر آن مهـر و محبـت و         
عطوفتي وجود داشته باشد كه دوران كودكي به آن احتياج دارد و يا مادر حقيقي صاحب آن 

د تربيت اوالد هنوز بطـور كامـل مـورد تجربـه و آزمـايش      هاي بدعتي و جدي است، اين روش
هـا   قرار نگرفته، زيرا از اين مراكز تربيتي هنوز كودكان بيرون نيامده اند و سـلوك و روش آن 

ها حكم موفقيت و يا عدم موفقيت بدهند، لـذا   به دنيا معلوم و ظاهر نشده است تا اين كه بر آن
هـاي تربيتـي    هـا بـا داشـتن روش    نند كه مراكـز تربيـت آن  مسئولين اينگونه مراكز نبايد ادعا ك

جديد جانشين عطوفت و مهرباني مادر شده است، هنوز هم بـه عنـوان حقيقـت بايـد پـذيرفت      
  كه تربيت فطري طفل همان آغوش گرم و پر محبت مادر است و بس.

ودن قواي دانند كه بر فرض مساوي ب با توجه به اين بيانات، كساني كه عقل سليم دارند مي
هــا وظــايف و تكــاليف مســاوي قايــل  جســمي و عقلــي زن و مــرد، فطــرت بــراي هــردوي آن

زيرا وظيفة مرد در راه خدمت به بقاي بشر، فقط همين است كه بـذرش را در رحـم    ؛دشو نمي
بـرخالف   ،اش شود زن كشت كند و سپس برود در ديگر نواحي زندگي مشغول كار و وظيفه

اليف و خدمت به بقاي نوع انساني مربوط به اوست و براي تحقـق  زن كه قسمت اعظم اين تك
كند و ساختمان بـدني   اين هدف وقتي كه او در رحم مادر تكه گوشتي است آمادگي پيدا مي

شود كه در دوران جواني و پيري حيض ببيند و فطرت نگذارد كه او در هـر مـاه    او طوري مي
و پر مشقت عقلي و بدني مشغول شود، به همين  روز به تكاليف بزرگ 10و يا  7يا  3به مدت 

شـود   تواند دوران حمل و بعد از حمل را كه تقريباً يكسـال تخمـين زده مـي    علت است كه مي
تحمل كند و در خالل اين مدت در حالت بيماري و سالمتي قرار گيرد، دو سال را هـم بـراي   

كنـد   اش آن را سيراب مي سينه شير دادن كه زراعت انساني را با خونش آبياري و از سرچشمة
نـد و در ايـن مـدت،    ارگذسپري كرده و بعد از آن چند سالي را در تربيت ابتـدايي فرزنـدش ب  
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خواب شب و راحتي روز را برخود حرام گرداند و نسل آينده را بـر راحتـي، لـذت آرامـش،     
  تمايالت و همه چيزهاي عزيز و قيمتي ديگرش برتري و امتياز دهد.

قت چنين است پس بگوييد كه عـدالت و انصـاف در بـارة زن چيسـت؟ آيـا      وقتي كه حقي
انصاف اين است كه با وجـود ايـن همـه وظـايف و واجبـات مشـكل كـه هـيچ مـردي فطرتـاً           

تواند در اين كارها با وي مشاركت كند، كارهاي ديگر اجتماع را نيز كه انجام آن وظيفـة   نمي
فه تحميل شـود و در حـالي كـه فطـرت او را بـه      دار شود، بر وي دونوع وظي مردان است عهده

سبب وظيفة طبيعي و اصليش از ديگر تكاليف و واجبات معاف ساخته، باز مكلف گـردد كـه   
تمام تكاليف فطرت را متحمل شود؟ از خانه و منزل بيرون برود و مانند مردان به كسب و كار 

ي، صنعت، حرفه، تجارت، پر مشقت و پر درد سر مشغول گردد؟ در كارهاي سياسي، اقتصاد
هـا   ماننـد مـردان اقـدام نمايـد؟ و فقـط ايـن      ه حدات وطن بـ زراعت، تامين امنيت و دفاع از سر

نيست بلكه بايد محافل و مجالس را رنگ و رونق دهد و بـا جمـال و زيبـايي و آرايـش خـود      
  ها را آماده كند. مردان را شاد سازد و وسايل و اسباب لذت و عشرت آن

شود نه مسـاوات بـين    دا كه اين انصاف نيست و بلكه ظلم و تجاوز شمرده ميسوگند به خ
شمارد سخنش باطل بوده و تحقير مساوات اسـت، آيـا    زن و مرد، كسي كه اين را مساوات مي

و عدالت اين است كه كسي را كه فطـرت بـه تكـاليف و واجبـات مشـكل و       افمقتضاي انص
ترين را به عهده بگيرد  و بقاي نوع بشري سبك سخت مكلف ساخته بايد از كارهاي اجتماعي

تـرين و   ده در عـوض سـخت  او كسي كه فطرت به او مسئوليت كارهاي سخت و دشوار را ند
ترين كارها را متحمل شود، مسئوليت و زحمت بيشتري را بدوش كشد و در عين حـال   مشكل

  سرپرست و مربي خانواده هم باشد؟
قبول كردن كارهاي بيرون از خانه نه تنها بر زن ظلم است بلكه او اصالً آمادگي و قـدرت  

تواند آن كارها را انجام دهد كه توان و قدرت كاري  انجام كارهاي مردان را ندارد، كسي مي
ثابت و مداوم داشته باشد و كوچكترين رخنـه و اخاللـي در او نبـوده و بتوانـد كـه كـار را در       

ات با قدرت هميشگي ادامه دهد و قواي عقلي و جسميش قابل اعتماد و اطمينان باشد تمام اوق
رود و يـا   ولي كسي كه در هر ماه با رسيدن ايام بيماري و ناراحتي، قدرت و توانش از بين مـي 
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رود، مشـكل اسـت كـه بتوانـد آن كارهـا و       شود و مطلوبيت كارش رو به كـاهش مـي   كم مي
  ها با موافقيت روبر شود. ر انجام آنوظايف را انجام دهد و د

ي از زنـان وجـود دارد   يبراي درك بيشتر موضوع تصور كنيد كه يك لشكر زميني و دريا
هاي ايـام قاعـدگي    برند، ناگاه يك چهارم لشكر بخاطر ناراحتي كه در موقعيت جنگي بسر مي

د بـه اعمـال دشـوار و    تواننـ  آن نيـز بسـبب بـارداري نمـي     1/  6ماننـد و   از اجراي وظيفه باز مي
روند، به نظر شـما نتيجـه    سنگين دست بزنند، تعدادي ديگر نيز به خاطر وضع حمل به بستر مي

جنگيدن ايـن لشـكر چـه خواهـد بـود؟ ممكـن اسـت بگوييـد كـه جنگيـدن و نبـرد             ي و ثمره
 توانند بر آيند و ليكن شـما را بـه خـدا سـوگند     مشكلترين اعمال است و زنان از عهدة آن نمي

ليسـي، قضـائي، اداري و يـا كارهـاي مربـوط بـه سـفارت،        وبگوييد كه كدام يك از وظايف پ
... بدون تكليف و مشقت است و نيروي ثابـت و   صنعت، حرفه، تجارت، زراعت، خط آهن و

مداوم و مطمئن و قابل اعتمادي الزم ندارد؟ لذا كساني كه وظايف مردان را بـه زنـان واگـذار    
  يكي از اين سه چيز است و بس:كنند هدفشان فقط  مي

اين زنان را به زنان ديگري تبديل كنند و نوع و طبيعت زنان موجود را بكلي محـو و نـابود   
اي از زنان را در هر عصر انتخاب كنند و طبيعت زن بـودن را از   نمايند، يا اين كه طبقه و طايفه

تـر از همـه امـور و شـئون جامعـه       نها را پـايي  و يا اين كه لياقت و ارزش آن ،ايشان زايل نمايند
  بدانند.

اگر هر يك از اين اشكال سه گانه را انتخاب كنيد بـاز هـم بدانيـد كـه آمـاده سـاختن زن       
براي اجراي اعمال و وظايف مرد مخالف وضع و مقتضاي فطري او است كه در آن نه سودي 

گويد زن بخـاطر   يبراي خود زن و نه براي جهان بشريت است، همانطوري كه علم بيولوژي م
زن سـازگاري   ي هـاي روانـي را كـه بـا وظيفـه      والدت و تربيت آفريده شده و فطرت هم جنبه

قلـب،   تدارد برايش ارزاني داشته است از قبيل مهر و محبت، عطوفـت، تـرحم، شـفقت، رقـ    
مهرباني، احساس لطيف و غيره، مرد در زندگي جنسي و تناسلي در مقام فعل واقع شـده و زن  

زيـرا در   ؛قبول اثر فعل است ي هام انفعال قرار دارد و در وجود او صفاتي هست كه آماددر مق
وجود وي به جاي اوصاف خشونت، شـدت و غلظـت و تـأثير و فعـل صـفاتي چـون لطافـت،        
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نرمي، تأثر و انفعال قرار دارد و بجاي ثبات و مقاومت صـفات خضـوع، تواضـع و همراهـي را     
رأت، جسارت و اقدام صفاتي مانند فرار، امتناع و بازداشتن در دارد و به جاي اوصافي چون ج

  تركيب اصلي او نهفته است.
توانـد در اعمـال و    بنابراين، شما خود بگوييد آيا مخلوقي كه داراي چنين صفاتي باشد مي

كنـد و بجـاي    وظايفي موفق شود كه شدت، غلظت، مقاومت و آرامش اعصاب را اقتضـا مـي  
اسات عاطفي و رقت قلب به عزمـي راسـخ و نظـري ثابـت و تصـميمي      نرمي و عطوفت و احس

  ؟!اي فراخ احتياج دارد قاطع و سينه
اين حقيقـت اسـت كـه وادار سـاختن زن بـه چنـين كارهـايي، ضـايع سـاختن خـود زن و           

  كردن ملت مذكور به نابودي و هالكت است. عرضه
بلكـه عامـل سـقوط و عقـب      مشغوليت زن به اين نوع كارها نه تنها ترقي و پيشرفت نبـوده 

زيرا باال بردن يك طبقه از مردم اين نيست كه استعدادهاي فطـري آن   ؛افتادگي او خواهد بود
هـاي مصـنوعي بـه آن داده شـود، زيـرا آن طبقـه لياقـت و         يياطبقه زير پا گذارده شود و توانـ 

در آن  استعداد كاري را كه فطرت به او نداده اسـت نخواهـد داشـت. بلكـه ترقـي يـك ملـت       
است كه استعدادهاي طبيعي صـيقل داده شـود و تهـذيب و تربيـت گـردد و بـرايش محـيط و        

  شرايط الزم آماده شود.
ه اينگونه كارها نه تنها هيچ موفقيت و كاميابي نبوده بلكـه نااميـدي و   مكلف ساختن زنان ب

وده و زنـان  ناكامي و سقوط را نيز در برداشته است، زيرا در يك طرف زندگي، مردان قوي بـ 
شـوند    شوند و در قسمت ديگري از زندگي مردان ضـعيف بـوده و زنـان قـوي مـي      ضعيف مي

مراهـي و همگـامي كننـد    هپس اگر از زننان خواسته شود كه با مردان در يك محدودة معـين  
مانند و اين وضع مذكور سبب عقب مانـدن زنـان    تر و عاجزتر مي زنان در آن محدوده ضعيف

شوند، اگر شما جسـتجو و تحقيـق كنيـد     روي از مردان مي تا ابد مجبور به دنبالهاز مردان شده 
ــاپاي ماننــد ارســطو، ابــن ســينا، كانــت، هگــل، شكســپير، خيــا  زنــان نابغــه ون، ئلم، اســكندر، ن

توانيد بيابيد، همانطور كه اگر همـه مـردان    بيسمارك، صالح الدين و نظام الملك طوسي نمي
  توانند. از كارهاي يك مادر را انجام دهند نمي تالش كنند تا قسمت كوچكي
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در اين معكوس كردن كار ميان زن و مـرد نـه تنهـا نفعـي بـراي تمـدن نبـوده بلكـه در آن         
زيرا زندگي اجتماعي همانطور كـه بـه نرمـي، ماليمـت و رقـت       ؛مضرت و ضرر بزرگي است

بـه مـادران مربـي و     نياز دارد به خشونت، شدت و غلظت نيز محتاج است و همـان انـدازه كـه   
هاي سازنده و كارگردانـان انديشـمند    مداران، عقل زنان مهربان و مدبر احتياج دارد به سياست

كند و اگر يكي از اين طبقات سقوط كند و يا از نظـر دور داشـته شـود بـه      نيز احساس نياز مي
  رسد. تمدن و جامعة انساني خسارت و ضرر هنگفت مي

كه فطرت بين دو قشر انساني قائل شده و اين تقسيم عادالنـه از   اي است اين تقسيم عادالنه
شناسـي تأييـد گرديـده اسـت، منحصـر بـودن        طرف علم بيولوژي، طب، روانشناسي و جامعـه 

والدت و تربيت براي زن در حقيقت حكم فيصله دهنده را دارد كه حيطة عمـل او را بـرايش   
اند و حق ندارد كه حد و مـرز معـين فطـرت    تو در اجتماع تعيين كرده و تدبيرهاي تصنعي نمي

ند، تمدن سالم و درست آن است كه اول حكم فطرت را بپذيرد سـپس زن را در مقـام   شكرا ب
صحيح كه اليق اوست قرار دهد، در اجتماع برايش عزت، شرف و كرامـت قائـل شـود و بـه     

اگـذارد و مـرد را   حقوق مدني، شرعي و اقتصاديش اعتراف كند، امور خانه و منزل را بـه او و 
در خارج خانه موظف سازد و او را رئيس و سرپرست خانواده تعيين كند، هـر تمـدني كـه در    
اين تقسيم طبيعي اخالل كند و يا آن را كالً محو سازد در حقيقت فريب ظواهر فريبندة ترقـي  

تا يك زمـان محـدود دل خـوش اسـت لـيكن سـرانجام و       و خورد  هاي مادي را مي و پيشرفت
زيـرا وقتـي كـه زن ماننـد مـرد تكـاليف و زحمـات         ؛بت آن رو به هالكت و نابودي استعاق

شود، الزم است كه از تكاليف فطري خـود عقـب بمانـد كـه      دار مي اقتصادي و مدني را عهده
عاقبت آن نه تنها خرابي مدنيت بلكه هالكت و خرابي جهان بشريت اسـت، البتـه امكـان دارد    

خود بيرون شود و كوشش كند كه همه اعمال و وظايف مردان را كه زني از طبيعت و فطرت 
اجرا نمايد و در اين كار موفق هم بشود و ليكن هيچگاه امكان ندارد كه مردي بتوانـد والدت  

  و تربيت كودكي را انجام دهد.
اما اگر اين تقسيم طبيعي بين زن و مرد و يا دو قشر انساني مراعات گردد، تنظيم خانواده و 

  شود: ن وظايف زن و مرد در زندگي اينچنين ميتعيي
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نفقه، رياست، حمايت خانواده و ديگر تكاليف شـاقه و خـدمات مشـكل اجتمـاعي بـر       -1
گيـرد كـه بـراي تحقـق ايـن       شان هم طوري صورت مـي  گيرد و تعليم و تربيت مردان تعلق مي

  مقاصد به نحو خوب و مفيدي آماده گردد.
شـود   ايش خـانواده مـي  و اعمـالي كـه باعـث راحتـي و آسـ     منزل تربيت اوالد، وظايف  -2

ها براي انجام اين وظايف بايـد بـه بهتـرين نـوع تعلـيم و تربيـت        گردد و آن مربوط به زنان مي
  آراسته شوند.

ي، الزم اسـت كـه   گبراي حفظ و بقاي نظام خـانواده و جلـوگيري از تشـتت و پراكنـد     -3
 ي يس تعيين شود تا اين كه خـانواده بماننـد رمـه   يكي از اعضاي خانواده بعنوان سرپرست و رئ

زيـرا آن   ؛تواند كه رئيس و مسـئول خـانواده شـود    بدون چوپان نگردد، هيچكس جز مرد نمي
گيـرد   فردي كه حالت عقلي و روانيش در ايام حـيض و حـاملگي در معـرض تغييـر قـرار مـي      

  هيچگاه صالحيت رياست و سرپرستي را ندارد.
الزم است كه لوازم و اسباب حفاظت و ادامة تقسيم و تنظيم وظايف در نظام اجتماعي  -4

اعمـال زن و مـرد    ي هاعضاي خانواده مهيا و آماده شود تا اين كه مردمان سفيه و نادان در داير
نظمـي را در نظـام يـك تمـدن سـالم و صـالح        مرتكب اشتباه و خطا نگردند كه در اثر آن بـي 

  بوجود آورند.



 

  علل كوتاهي و غفلت انسان

در فصل قبل اين كتاب كوشش كرديم تا بر اساس تحقيقـات علمـي خـالص و تجـارب و     
مشاهدات علمي بيان كنيم كه اركان و اصول روابط جنسي در چارچوب تمدن و اجتماع كـه  

ساني و وضع ذهني و جسـمي وي بنـا شـده باشـد بـه چـه       بر شالودة مراعات مقتضيات فطري ان
ايم تا چيزهايي را شرح دهيم كـه در   ل آوردهه عمصورت خواهد بود، در اين بحث كوشش ب

آن كوچكترين اشتباه و شكي نبوده و يا بر آن گفتار هيچ اعتراضـي وارد نشـده باشـد و تمـام     
علـم و حكمـت و علـوم مختلـف     آن گفتار و نظريات از قبيل مسائل مسـلم الثبـوت و محكـم    

هاي  و ليكن از عدم توانايي ،ديگر به شمار رفته و دانشمندان و علما به آن اعتراف داشته باشند
كنـد شـرايط    عجيب انسان اين است كه هر نظامي را كه او براي مـدنيت و اجتمـاع وضـع مـي    

يسـت كـه   گيـرد و اگـر گـاهي هـم مـدنظر بگيـرد طـوري ن        الزم فطرت را در آن مدنظر نمـي 
  جانبه بوده و متناسب و پسنديده باشد. همه

هاي فطري و اوضاع ذهنـي و بـدني خـود     از بديهيات اينست كه انسان با اين كه از خواسته
خبر و ناآگاه نيست ولي باز هم تا امروز موفق نگرديده كه نظام معتدل و موزون اجتمـاعيي   بي

و مصالح و مقاصد موزون بنا يافته باشد اساس مبادي و اصول اين مطالب و خصايص  را كه بر
  منع نمايد.

  سبب حقيقي اين غفلت:

سبب ايـن كوتـاهي همـان اسـت كـه مـا در اول ايـن كتـاب بيـان داشـتيم چـون از جملـه             
دهـد بـه تمـام     اي را مورد بحث قـرار مـي   مسئله بيعي در انسان اين است كه وقتيهاي ط ضعف

تواند احاطه پيدا كند بلكه يك جنبة آنرا برگزيده و بر ديگر  هاي متعدد آن نمي نواحي و جنبه
دارد و از ديگر جوانـب   دهد و اهتمام و توجه خود را فقط به آن مبذول مي جوانب ترجيح مي

كنـد و وقتـي كـه ايـن ضـعف       فلت مـي گاهي هم از آن جوانب بطور عمدي غ ،ماند غافل مي
گـردد، پـس چگونـه امكـان دارد كـه       انساني حتي در امور جزئي و فردي زندگي نمودار مـي 

اجتماعي از آن نجات يابد؟ مسائلي كه جوانب متعدد اعـم از ظـاهر    ي همسائل عميق و گسترد
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و امتيـاز  و خفي دارد؟ و شكي نيست كه با داشتن عقل و علم، انسان داراي شـرف و كرامـت   
تواند او را در تمام نواحي زنـدگي هـدايت و    است و ليكن واقعيت اين است كه تنها عقل نمي

كند و آن را  رهبري كند چون وقتي كه عواطف و خواهشات وي بطرف معيني تمايل پيدا مي
كنـد و اگـر    دهد در اين وقت با عقل و علم خود به آن استدالل مي بر ديگر نواحي ترجيح مي

و جوانب ديگر مسأله را ترجيح دهد و عقل هم وي را به طـرف ديگـري متوجـه سـاخته     علم ا
آيـد بلكـه عقـل و     كند و نه در پي تصحيح آن بر مـي  باشد باز هم نه بر اشتباه خود اعتراف مي

آورند كه تمايل او را تأييد كـرده و طـرز    نمايد كه چرا داليل و براهين نمي علم را مالمت مي
  دند.فكر او را بپسن

  هاي آشكار و بارز: تعدادي از مثال

اجتمـاعي مـورد بحـث مـا بصـورت       ي هدر مسـئل  –تمايل يك جانبـه   –اين ضعف انساني 
  كامل افراط و تفريط خود، ظاهر شده است.

اي افراط نموده اند كـه   گروهي به طرف اخالق و روحانيت توجه نموده و در آن به اندازه
داننـد و ايـن انحـراف از     ذات و اصل خود عيب و گنـاه مـي   روابط جنسي بين زن و مرد را در

توانيم ببينـيم   هاي هندي به خوبي مي جادة اعتدال را در ديانت بودائي، نصراني و بعضي ديانت
جنسـي   ي هها است كه در يك قسمت بزرگ جهان عقيده بر اين است كـه رابطـ   و از تأثير آن

اش  شـود، نتيجـه   از آن باشد گنـاه شـمرده مـي   ازدواج رسمي باشد و چه خارج  ي هدر دايرچه 
نشيني، همـان اخـالق و تزكيـة روحـي محسـوب شـد و        اين شد كه زندگي، رهبانيت و گوشه

شان از فطـرت   بسيار از افراد نوع انساني اعم از زن و مرد با استعدادهاي عقلي و قواي جسماني
ه ادعا و خواسـت فطـرت   دوري گزيده بلكه بر ضد آن جنگ و مبارزه كردند و كساني هم ك

كردنـد بلكـه ماننـد     نمـي  ترا قبول كردند و رابطة جنسي را بكار بردند آن را بـه رضـا و رغبـ   
كند، مشخص است كه اين رابطه  ميلي برآورده مي كسي بودند كه حاجتش را با كراهت و بي

طـرز فكـر   ايـن نـوع    بلكـه نمايـد،   نمـي در ميان زن و شوهر رابطة محبت و تعاون ايجاد تنها نه 
كردند كه  زيرا طرفداران رهبانيت حكم مي ؛آورد ارزش و مقام زن را در اجتماع نيز پايين مي

هـاي شـيطاني بـوده و انگيـزه و محـرك ايـن تمايـل كـه زن اسـت           تمايالت جنسي از وسوسه
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بـه ايـن ترتيـب زن را مخلـوق ناپـاكي شـمرده و گفتنـد هـركس كـه           .باشد ريسمان ابليس مي
ارزش  ي روح پاك و با صفا باشد واجب است كـه زن را مخلـوق حقيـر و بـي    خواهد دارا مي

بداند و اين نوع طرز تفكر راجع به زن در ادبيات نصـراني، بـودائي و هنـدوئي زيـاد بـه چشـم       
اي كـه چنـين طـرز تفكـري دارد،      توانيـد ارزش و مقـام زن را در جامعـه    خورد و شـما مـي   مي

  حدس بزنيد.
ماني را انجـام  سف اين طرز تفكر قرار دارند كه خواهشات جگروه ديگري در قطب مخال

كننـد و   نمايند كه حتي از حدود حيوانيـت هـم تجـاوز مـي     اي افراط مي داده و در آن تا اندازه
قدر كوشـش شـود امكـان پوشـش      اي مفتضح است كه هر اين افراط در تمدن غربي به اندازه

شـود كـه در    جرم نيست و وقتي گناه شمرده مـي  ها زنا براي آن وجود ندارد مثالً در قانون آن
آن اجبار و اكراه باشد كه در اين وقت به سبب اكراه و دخالت در حق قـانوني ديگـري گنـاه    

در ذات خـود گنـاهي    اين دو صفت متصف نبوده باشـد،  گردد، و اگر به يكي از محسوب مي
دانند تا موجب شرم و حيا  و آن را عار و ننگ نمي ،شود كه مستحق عذاب باشد محسوب نمي

كرد توقفي بود در حـد فطـرت حيـواني و     و اگر تمدن غرب در اين حد هم توقف مي .گردد
ند شـت ليكن در رابطة جنسي از چنان افراطي برخوردار بودند كه حد حيواني را هم زير پـا گذا 

ها فقط تمتـع   يرا رابطة مذكور در نزد آنز ؛كه عبارت بود از تناسل، توالد و بقاي نوع انسانيت
جويي جسماني است و بس، وقتي كه افراط انسان به اين حد رسيد اين مخلـوق كـه بـه     و بهره
متصف گشت، اول با آن آزادي كـاملي  » اسفل سافلين«موصوف بود به » احسن تقويم«صفت 

ه هـيچ صـورت   كنـد كـه ايـن وضـع بـ      كه در رابطة جنسي دارد از فطرت انسـاني تجـاوز مـي   
زيـرا كـه نتيجـة     ؛گـردد  تواند اساس تمدن باشد و سپس از فطرت حيواني هم منحرف مي نمي

  اي باقي نماند. شوند تا بعد از خودشان نسل آينده طبيعي آن را هم كه توالد است مانع مي
گروه سومي هم هستند كه به ارزش و اهميت خانواده پي بـرده انـد لـذا آن را بـا حـدود و      

محدود و مقيد ساخته اند كه هر فـرد از افـراد خـانواده ماننـد اسـيري در غـل و زنجيـر        قيودي 
ها موازنه و تعادل رعايت نشـده اسـت، بـارزترين     كشيده شده است و بين حقوق و وظايف آن

ترين آزادي اراده و عمل را نـدارد   مثال آن نظام خانوادگي هندوئي است كه زن در آن جزئي
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اش يعنـي در زمـان دختـري،     هيچ حقي ندارد و در همـه دوران زنـدگي  و در تمدن و اجتماع 
همسري و مادر بودنش خدمتكاري بيش نيست و اگر زماني هم بيوه شد مقـامش از خـدمتكار   

اي در قالب زنده اسـت، همـه كارهـاي سـخت و مشـكل بـه        آيد گويا كه مرده تر مي هم پائين
در اين نظام اجتماعي كوشيده انـد كـه زن    اوست و در مقابل هيچ حقي ندارد و مردم ي هعهد

را زا اولين روز پيدايش نوعي از حيوانات چهارپا بدانند تا كـه او پـيش خـود هـيچ احسـاس و      
اين نظـام اصـول و اركـان خـانواده را طـوري       ي هشعوري پيدا نكند و شك نيست كه در داير

د بـروز دهـد و ايـن نظـام     تواند كمترين اعتراضي از خـو  مستحكم كرده اند كه در آن زن نمي
نصف كامل انسانيت را به آخرين درجة تحقير و توهين رسانده است و در راه ترقي، پيشرفت 
و رشد وي موانع و مشكالتي را ايجاد كرده كه خود هندوها هـم عاقبـت بـد و نافرجـام آن را     

  درك كرده اند.
رايش آن چنـان آزاديـي   گروه ديگري ارزش و منزلت زن را باال برده و در اراده و عمل بـ 

ها نظام خانوادگي را فاسد سـاخته و درهـم و بـرهم     روي آن را قائل شده اند كه افراط و زياده
و دختر و پسـر آزاد و مختـار كامـل شـده و خـانواده ماننـد        ،تام نموده است، لذا زن اختياردارِ

اي اسـت كـه بـه     انهاي وحشي و رميده شده كه نه چوپاني دارد كه از آن دفاع كند و نه خ رمه
توانـد از خـانمش    و همچنين يكي را بر ديگـري هـيچ حقـي نيسـت، شـوهر نمـي       .آن پناه ببرد

تواند دخترش را از آميزش و رفت و آمـد بـا    بپرسد كه شب گذشته كجا بوده؟ و پدر نيز نمي
و زن و شوهر در حقيقت دو شريك مساوي و برابر شده اند كـه خـانواده را    .رفقايش منع كند

با شروط مساوي تشكيل داده اند و فرزندان در اين شركت به منزلة اعضاي فرعي و كوچـك  
هستند و چون در اين شركت كمترين اطاعتي براي جلوگيري از پراكنـدگي و تشـتت وجـود    

گسـلد و خـانواده و مفهـوم     بنابراين، نظام آن با كوچكترين اختالف سـيلقه از هـم مـي    ؛ندارد
اي كـه   رود و اين است مثال و نمونة جامعـة نـوين غربـي، آن جامعـه     ميخانواده داشتن از بين 

هـا در امـور تمـدن و عمـران سـردمداران هـدايت و رهبـري         داران آن ادعا دارند كه آن پرچم
ها كه در زير پـرده مخفـي مانـده     هستند و ليكن اگر شما بخواهيد كه از عواقب بد رسالت آن

هـاي محـاكم ازدواج، طـالق يـا جنايـات اطفـال در        ارشاطالع داشته باشيد به گزارشي از گز
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اروپا و آمريكا دقت و تحقيق كنيد كه در آن صورت حقيقت برايتـان آشـكار خواهـد شـد و     
دهد كه جنايت پسران و  ارقامي كه اخيراً از طرف وزارت داخلة انگلستان منتشر شده نشان مي

ن علل آن سستي و گسـيختگي نظـام   دختران خردسال هر روز رو به فزوني است و از بزرگتري
  تربيتي خانواده است.

غريزة آبرو، حيا و شرم كه در انسان مخصوصاً در سرشت زن فطري آفريده شده از طرف 
چه در گذشـته و چـه در حـال بطـور صـحيح فهميـده نشـده و         -جز اسالم–هيچ تمدن انساني 

اجتمـاعي رعايـت نشـده     مراعات نگرديده است و نيز مقتضاي آن در لباس و اسلوب زنـدگي 
گـردد   است، با اين كه حيا از بهترين فضايل انساني و به خصوص از فضايل زنان محسوب مـي 

هاي اجتماعي بصورت يك قاعـده كلـي كـه     هنوز هم در لباس و پوشش انسان و ديگر پديده
از نظر عقالني پسنديده باشد، ظاهر و آشكار نشده اسـت و كسـي هـم حـدود صـحيح سـتر و       

بدن را تعيين نكرده و در رعايت آن توجه و سعي ننموده است و حيا در لبـاس، آداب  پوشش 
و عادات اجتماعي زنان و مردان به عنوان مبدأ و يـا قـانون مراعـات نشـده و حـدود معقـول و       
مناسب پوشش و عدم پوشش بين دو مرد، يا دو زن و يا بين زن و مرد تعيين و مشـخص نشـده   

اين موضوع در تهذيب، فرهنگ و اخالق قـدر و ارزش بلنـد دارد بـه    است و همان اندازه كه 
همان اندازه نيز در آن غفلت و كوتـاهي شـده اسـت و يـك قسـمت از آن بـه عـرف و سـنن         
جتماعي واگذار گرديـده اسـت در حـالي كـه عـرف و سـنت بـا توجـه بـه شـرايط و اوضـاع            

ل كرده اند و همه وي افراد محآن را به تمايالت شخص و قسمت ديگر ،كند اجتماعي تغيير مي
دانند كه غريزة حيا و ادب اشخاص و افراد با هم برابر نيستند و همه افراد داراي چنان ذوق  مي

د براي خود راهي را انتخاب كنند كه با غريزة فطريشان نباشند تا بتوان سليم و حسن اختيار نمي
كه در راه و روش اجتماعي و لباس مـردم  سازگار و موافق باشد. بنابراين، نتيجه به اينجا رسيد 

اختالط و آميزش عجيبـي پديـدار گشـت كـه از هـر مناسـبت عقـل و اصـولي بـدور مانـده و           
  شود. اي از مبادي اخالقي در آن ديده نمي كوچكترين نشانه

هاي گوناگون بـاقي مانـده    در ممالك شرقي موضوع لباس و پوشش با اختالفات و تفاوت
حيـا را بـه   و  شـرمي رسـيد،   قاحت، ابتذال و بـي اين موضوع به درجة و ولي وقتي كه در غرب



    

  حجاب      158
    

هـوده دانسـتند و بـا افكـار     معني و بي ردند و آن را يك چيز بيكلي از اخالقشان محو و نابود ك
شان گفتند كه حيا در انسـان غريـزة طبيعـي نبـوده بلكـه ثمـره و نتيجـة عـادت          جديد ابتكاري

اي نـدارد بلكـه    رعايت حيا با اخالق و تهذيب هـيچ رابطـه  پوشيدن است و ستر عورت و  لباس
كننـدة غريـزة شـهوت در انسـان، از معـاني و       آن در حقيقت عاملي اسـت از عوامـل تحريـك   

هـاي مفتضـح،    هاي جلف و سبك، رقـص  مفاهيم عملي فلسفة مذكور اين شد كه امروز لباس
كننـده، دعـوت    فاسد و گمراه هاي هاي برهنه، نمايش ه در زيبايي صورت و اندام، عكسقمساب

) و مراجعة انسـان بـه حيوانيـت خـالص و مطلـق رواج يافـت، ماننـد ايـن         Nudismبه تجرد (
  شود. انحرافات در جوانب ديگر هم ديده مي

شـمارند ولـي زن را بـه ماننـد حيـوان       مثالً كساني هستند كه عفت و اخـالق را محتـرم مـي   
دارنـد و   انند جواهرگران قيمت در نزد خود نگه ميدانند و او را به م صاحب عقل و شعور نمي

با اين كه در جامعه و تمدن ارزش تعليم و تربيت زن كمتر از ارزش تعليم و تربيت مرد نيست 
كننـد و بـرعكس كسـاني هسـتند كـه بـه        با اين حال در تعليم و تربيت وي اهمال و سستي مـي 

وتاه آمده و در آن غفلـت  كو اخالق دهند، ولي از ناحية عفت  فرهنگ و تعليم وي ارزش مي
و آن كساني كـه   ،سازند كنند و اسباب مدنيت و تمدن را از جانب ديگري آماده و مهيا مي مي

گويند: از تكـاليف و واجبـاتي كـه زن     كنند مي تقسيم طبيعي وظايف زن و مرد را مراعات مي
خت. سـا امور منزل منحصر تربيت اطفال و در اجتماع و تمدن دارد فقط اين است كه او را در 

دهنـد و لـيكن ايـن     مرد را مسئول كسب و انجام كارهاي سخت قرار مـي  حامالن فكر مذكور
زيـرا تمـام حقـوق     ؛طائفه نيز در اين تقسيم عادالنه توازن و اعتدال را نتوانسته اند حفـظ كننـد  

ا مربـوط  اقتصادي زن را سلب كردند و از ميراث محرومش ساختند و انواع حقوق مالكيـت ر 
به مرد دانستند، لذا زن را از ناحية اقتصادي عاجز و ناتوان قرار داده و او را به عنوان خـدمتكار  

خواستند اين ظلم و جفـا   مرد قرار دادند و در مقابل اين گروه، طائفة ديگري پيدا شدند كه مي
هـا   د و لـيكن آن گرداننبررا از وي دفع نمايند و حقوق سلب شدة مدني و اقتصادي او را به او 

در اشتباه ديگري افتادند و آن اين كه ايشان با غلبة افكار مادي در اذهانشان، گمان دارنـد كـه   
دادن زن از بردگي اجتماعي و اقتصادي اين است كه وي مانند مرد در خـانواده مسـئول    نجات
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گراهـا   كسب و كار باشد و در تمام واجبات اجتماعي سهيم گردد و ايـن روش از ديـد مـادي   
شد بلكـه وسـايل    بسيار دلچسب و خوشايند بود، زيرا با اين كار نه تنها مسئوليت مرد كمتر مي

شـد،   شد و زن با مـرد در يـك ميـدان مشـغول كسـب و كـارمي       زندگي و ثروت دوچندان مي
بـا   و او را ،اي را بوجـود آورد  عالوه بر اين كه اين وضع در پيشرفت تمدن سرعت فوق العاده

عـد مـادي و   رسـاند و لـيكن از نتـايج حتمـي ايـن افـراط در ب       مان كمتري به مقصـود  وقت و ز
اقتصادي آن شد كه جوانب ديگري كه از جهت اقتصادي اهميـت و ارزش كمتـري نداشـتند    

را بطور عمـدي از نظـر دور كردنـد و بـا      نبو بسياري از جوا ند،به دست فراموشي سپرده شد
فطرت مخالفت كردند چنانچه تحقيقات خودشان بر آن گواه  دانستند با قانون اين كه خود مي

و بعد از آن ادعاي انصاف و عدالت كرده و حقوق واجـب و الزم زن را اعطـا نمودنـد     ،است
ولي در حقيقت بر او ظلم كردند و در حق او سـتم روا داشـتند چنانچـه تجـارب و مشـاهدات      

و مـرد مسـاوات برقـرار كننـد ولـي در       هـا خواسـتند بـين زن    كننـد، آن  اين مطلب را تأييد مـي 
هم زدند و علوم و فنـون   حقيقت معناي مساوات را اشتباه فهميدند و توازن بين زن و مرد را بر

و بعد از آن سعي كردند كه جامعه و تمدن را اصـالح كننـد    .كند خودشان گفتة ما را تائيد مي
ها با اصالحشـان   شود كه آن يده ميو از تفاصيل و ارقام واقعياتي كه خودشان ثبت نمودند فهم

  اسباب خرابي و هالكت را ايجاد كردند.
خبر نبودند و ليكن همانطور كه تذكر داديم ايـن از   بديهي است كه ايشان از اين حقايق بي

توانـد تمـام مصـالح و منـافع      گذارد نمي ضعف انسان است كه وقتي براي زندگيش قانوني مي
هـايش او را بـه    ها و خواهش زيرا تمايالت و رغبت ؛مراعات كندآن را بطور معتدل و متوازن 

دارد، وقتـي كـه او بـه يـك جانـب متمايـل شـود         يك سمت كشيده و از جوانب ديگر باز مي
مانـد و از بسـياري از حقـايق نيـز، خـود او چشـم        بسياري از جوانب ديگر بر وي پوشـيده مـي  

ها است، چنانچه يكي از  ت و كوتاهي آنپوشد و شهادت خودشان بهترين دليل بر اين غفل مي
) كـه داراي عقيـدة   Anton Nemliovدانشمندان علـوم طبيعـي روسـي بنـام آنتـون نمـيالف (      

) يعنـي  The Biological Tragedy Of Womenخالص كمونيستي اسـت در كتـابش بنـام (   
تراژدي بيولوژيكي زن، دويست صـفحه را اختصـاص بـه اثبـات عـدم مسـاوات زن و مـرد از        



    

  حجاب      160
    

اش  طريــق تجــارب علــوم طبيعــي داده اســت، و ســپس در ادامــة تمــام ايــن تحقيقــات علمــي 
  نويسد: مي

اگر در اين عصر گفته شود كه در جامعه و تمدن براي زن حقوق محـدودي اعطـا گـردد    «
شود و ما هم از جمله كساني هسـتيم كـه بـا     از طرف تعداد كمي از مردان مورد تأييد واقع مي

ورزيم و ليكن سزاوار است كه ما خود را بـه ايـن سـخن فريـب نـدهيم       مياين نظريه مخالفت 
و به حق بايد گفت  ،كه مساوي بودن زن و مرد در كارهاي اجتماعي كاريست ساده و راحت

كه راجع به اين موضوعي كه ما در شوروي تحقيق كرديم هيچ كسي تا به حال در دنيا چنـين  
ايـم، در جهـان    يني كه ما بدور از تعصب وضـع كـرده  كاري نكرده است و تا به حال نظير قوان

وضع نشده است ولي با وجود اين بايد اعتراف كرد كه مقـام و منزلـت زن در خـانواده كمتـر     
  ).76كند (صفحه  تغيير مي

نه تنها در خانواده بلكه در اجتماع نيز كمتر قابل تغيير است و همين مؤلف در جاي ديگـر  
  گويد: مي

راسخ و ثابت است و رسـوخ آن   –اين نظرية عميق  –مساوات زن و مرد هنوز نظرية عدم «
اي دارنـد بلكـه در دل طبقـاتي اسـت كـه در       نه تنها در دل طبقاتي است كه سطح فكـر سـاده  

شوروي از سطح فكر بااليي برخوردارند و تاثير اين اعتقاد در خود زنان بـه حـدي اسـت كـه     
دان صورت بگيرد ايـن معاملـه را تنـزل در حـق مـردان      ها معاملة مساوات كامل با مر اگر با آن

دهنـد و اگـر مـا در ايـن بـاره فكـر دانشـمند علـوم          بودن نسبت مي نامرددانند و ايشان را به  مي
طبيعي، يا نويسنده، يا تاجر يا شاگرد يا كمونيست حقيقي را مـورد تتبـع و تحقيـق قـرار دهـيم      

هاي  دانند و نه همانند و اگر در داستان هم سطح ميشود كه زن را با مرد نه  بالفاصله معلوم مي
خـوريم   باشد به عباراتي بر مي اش داراي آزادي فكر مي امروزي نظر اندازيم با آن كه نويسنده

  ».، كتاب مذكور)194 :كنند (صفحه كه در بارة زن به اين طرز فكر اشاره مي
ام بـه امـر مهمـي اسـتوار     سبب آن چيست؟ سببش اين است كه مبادي انقالبي در ايـن نظـ  «

) بين زن و مـرد مسـاوات وجـود نـدارد و     Biologyاست و آن اين كه از روي علم بيولوژي (
  )».77 :ها را به يك صورت مكلف و موظف نساخته است (صفحه فطرت نيز هردوي آن
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  كند: به عبارت ديگري نظر افكنيد كه شما را در اين باره ياري مي
) در همـه  Sexual Anorchyبنـدوباري جنسـي (   عوارض بي حقيقت اين است كه آثار و«

و اين حالت خطر زيادي دارد كه نظام سوسـياليزم   ،) هويدا و ظاهر استWorkersكارگران (
كند پس بر ما الزم است كه بر ضـد آن قيـام كنـيم و بـه هـر       را به نابودي و هالكت تهديد مي

زيرا مبـارزه در ايـن بـاره داراي مشـكالت و      ؛طريقي كه امكان دارد اين مبارزه را ادامه دهيم
اي اشـارت دهـم    دانم كه شما را به هزاران واقعـه  هاي زيادي است و من وظيفة خود مي سختي

بندوباري در امور جنسي نـه تنهـا در بـين طبقـة جاهـل و نـادان سـرايت         كه آزادي مطلق و بي
 – 202نفوذ نموده اسـت (صـفحة   كرده بلكه در بين افراد با فرهنگ و تعليم يافتة كارگان هم 

  ».، كتاب مذكور)203
از  آنـان زيـرا   ؛كنم كه چقدر واضـح و روشـن اسـت    توجه شما را به اين عبارات جلب مي

كنند كه فطرت زن و مرد را مساوي قرار نداده و در زنـدگي اجتمـاعي    يك طرف اعتراف مي
ه موفقيت آميز نبـوده اسـت   هايي كه براي ايجاد مساوات بين زن و مرد انجام شد تمام كوشش

و  و هرچقد هم كه خواسته شده تا بر خالف فطرت اين مساوات برقـرار گـردد، امـواج فحشـا    
كننـد كـه بايـد در     طر افتاده است و از طرف ديگر ادعا مـي فساد تيزتر شده و تمام جامعه به خ

نماينـد   ها مخالفـت مـي   چارچوب نظام اجتماعي حقوق زن محدود نشود و اگر چنين شود آن
تـا   –نـه جاهـل و نـادان     –تر از ايـن اسـت كـه يـك انسـان عاقـل و دانـا         پس كدام دليل قوي

اش او را بـه يـك طـرف معـين بكشـاند و در       هـاي نفسـاني   اي پيروي هواهـا و خـواهش   اندازه
هـايش از   گرداب آن فرو رود و به داليل و تجـارب خـود ارزش ندهـد و در مقابـل خـواهش     

  چشمش ديده و گوشش شنيده روگردان شود.واقعيات و آثاري كه 
  فرمايد: مي �خداوند 

﴿|M÷ƒu t� sù r& ÇtΒ x‹ sƒªB$# …çµ yγ≈s9 Î) çµ1uθ yδ ã&©# |Êr& uρ ª! $# 4’ n?tã 5Ο ù=Ïæ tΛsyz uρ 4’ n?tã  Ïµ Ïè øÿxœ  Ïµ Î7ù= s%uρ Ÿ≅yè y_uρ 
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روي علـم گمـراهش   آيا آن كس را كه هوشش را چون خداي خـود گرفـت و خـدا از    «
اي؟ بعد از خدا كيسـت كـه    و دلش مهر نهاد و بر ديدگانش پرده افكند، ديده كرد و بر گوش

  »گيريد؟ او را هدايت كند؟ پس آيا پند نمي

  توازن و تعادل در قانون اسالم:

كه ميان افراط و تفريط حيران و سـرگردان اسـت، اسـالم يـك نظـام اجتمـاعي       در جهاني 
است كه بـه تـوازن و اعتـدال امتيـاز دارد و همـه جوانـب فطـرت را اگرچـه بسـيار باريـك و           

نمايد، نظامي است كه به معرفت تفصيلي كامـل حلقـت انسـان،     كوچك هم باشد مراعات مي
هاي فطريش اتكـا دارد و هـدف    و خواست هاي روحي فطرت حيواني و انساني و خصوصيت

ترين مقاصد هـم از آن   سازد كه ناچيزترين و ساده فطرت را در همه مخلوقات چنان محقق مي
وااليـي كـه آخـرين     براي تحقـق هـدف   تمام مقاصد با اتحاد يكديگر گردد و سپس فوت نمي

و تناسب به حـدي   دهند و اين اعتدال، توازن غايت زندگي انسان است دست تعاون به هم مي
ولـي در   ،تواند آن را اختراع يا ايجاد كند رسد كه انسان با قدرت عقل و كوشش خود نمي مي

قانون بشري بطور قطع امكان ندارد كه در يك بخش از جوانب زندگي ترجيح و امتياز نبـوده  
تأمـل   چندين ساله و ي زيرا يك انسان عامي بدون داشتن طبع سليم، كسب علوم، تجربه ؛باشد

هاي قانون اعتـدالي و حكيمانـه را بطـور صـحيح درك      تواند مصالح و خوبي و تفكر زياد نمي
  .!نمايد چه برسد به اين كه بتواند آن را وضع نمايد

كنم بلكه حقيقت اين است كـه   من اين قانون را بخاطر مسلمان بودنم مدح و توصيف نمي
وازن، تناسب و سازگاري را با قوانين فطرت من به اين دليل مسلمان شدم كه در اسالم كمال ت

يافتم و اين دليل قلب مرا وا داشت تا شهادت دهد كه واضـع قـانون مـذكور ذاتـي اسـت كـه       
زمين و آسمان را خلق كرده و بر همه اشياي آشكار و پنهان علـم كامـل دارد و حقيقـت ايـن     

هـي و گـرداب ضـاللت و    تواند انسان را از گمرا است كه بدون آن ذات مقتدر هيچ كس نمي
  بدبختي به راه راست و معتدل راهنمايي و هدايت كند:
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ها و زمين، داناي نهان و آشكار، تـو ميـان بنـدگانت     تويي آفرينندة آسمانبگو بار خدايا! «
  .»كرده اند داوري خواهي كرد در هرچه در آن اختالف مي



 

  اسالمي ي نظريات جامعه

  نظريات اساسي

اين است كـه اگـر قـانوني را وضـع كنـد، خـودش بـه حكمـت و         از جمله مزاياي اسالمي 
زن و مرد در اجتمـاع   ي هنمايد، لذا قانوني را كه به غرض تنظيم رابط آن نيز اشاره مي ي هفلسف

  آن را هم بيان داشته است: ي هوضع كرده خودش حقايق فطرت و اصول حكمت و فلسف

  مفهوم اساسي زوجيت: -1

  فرمايد: دارد اين است كه مي مي اين باره پرده از روي آن براولين حقيقتي كه اسالم در 

﴿ÏΒuρ Èe≅ à2 > óx« $oΨ ø) n=yz È ÷ỳ ÷ρ y—﴾  :49[الذاريات.[  

  .»ما از هرچيز جفت آفريديم«
) اشـاره كـرده و حكمـت    Law Of Sexآية كريمه مذكور به عموميـت قـانون زوجيـت (   

اسـاس   كند كه خداوند اين دستگاه هستي را بر ميدارد و اعالن  آفرينش اين جهان را بيان مي
هـاي ايـن    زوجيت و داشتن جفت و همسر آفريده يعني تمـام آالت، لـوازم و ماشـين    ي هقاعد

هـاي عجيبـي كـه در     كارگاه هستي همه و همه جفت آفريده شده و تمام مخلوقات و آفريـده 
  شود. بين اشياء مربوط مي خورد به همين زوجيت و امتزاج و اختالط اين كارگاه به چشم مي

بنابراين، الزم است كه تدبر كنيم كه زوجيت چيست؟ زوجيت در حقيقت عبـارت اسـت   
عمل باشـد و در يكـي از    ي ول و پذيرندهعكننده و ديگري مف از اين كه يك چيز فاعل و عمل

در ر بـه وديعـت نهـاده شـده اسـت. در يكـي عقـد و        تأّث ي هتأثير و در ديگري قو ي هآن دو قو
عقـد و انعقـاد    ،ديگري انعقاد يعني قبول اثر عقد وجود دارد، اين فعـل و انفعـال، تـأثير و تـأثر    

رابطه زوجيت بين دو چيز بوده و همين رابطه اساس تركيب و بوجـود آمـدن اشـياء در جهـان     
چيـز در ايـن    اساس همـين تركيـب در جريـان اسـت، پـس هـر       رود و نظام هستي بر بشمار مي

خود بصورت جفـت و داراي همسـر آفريـده شـده و هـر       ي هش و هستي در طبقدستگاه آفرين
كننـد   زوجيت ارتباط پيدا مي ي هيك از زوجين از لحاظ اصل و مبدأ با همديگر با همين رابط

باشـد، شـك    اثر فعل مـي  ي هكه در آن يكي از دو طرف فاعل بوده و ديگري منفعل يا پذيرند
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اختالف طبقات در ميان مخلوقات تفاوت دارد، مـثالً نـوعي   نيست كه كيفيت اين رابطه نيز با 
از اين زوجيـت و ارتبـاط در بـين عناصـر و جـواهر اسـت و نـوع ديگـر آن در بـين مركبـات           
غيرنامي (چيزهايي كه قابليت نمو و رشد ندارند) اسـت، نـوع سـوم آن در اشـياي رشـدكننده      

باشد، اين انواع زوجيـت در نـوع،    مي وجود دارد و نوع چهارم آن در بين تمام انواع حيوانات
كيفيت و مقاصد فطري با هم تفـاوت دارنـد ولـي بـا آن همـه در اصـل زوجيـت و جـوهر آن         
يكسان و متفق هستند و بخاطر تحقق مقصود اصـلي فطـرت كـه حصـول تركيـب و پيداشـدن       

ت اي كـه باشـد الزم اسـ    يك از انواع موجودات در هر طبقـه  مركب آن است، در هر ي هنتيج
انفعـال باشـد، وقتـي     ي هفعل بوده و ديگري متصف به قـو  ي هكه يكي از زوجين متصف به قو

قـانون زوجيـت را از آيـه     ي هتواننـد سـه اصـل اوليـ     كه اين مفهوم در آيه ثابت شد، افـراد مـي  
  استنباط كنند:

جهـان را بـر آن آفريـده و راهـي كـه آن را       ،اصل اول اين است كـه قـانوني كـه خداونـد    
سير نظام هستي ساخته به هيچوجه امكان ندارد كه بد، مكروه و يا نجس باشـد، بلكـه    ي هوسيل

به اعتبار اصل و جوهر پاك، نظيف و محترم است و سزاوار است كه چنين نيز باشد و كسـاني  
دانند، ولي آفريننـده و خـالق    كه مخالف اين نظام هستند آن را چيز بد، ناشايسته و ناهنجار مي

خواهد كه چرخ آن از حركت باز بماند، بلكـه خواسـت او ايـن اسـت كـه تمـام        مياين نظام ن
  هستي و آفرينش به وظايف و كارهاي خودشان ادامه دهند.

جريان ايـن نظـام ضـروري و الزم     ي هاصل دوم اين است كه فعل و انفعال هردو براي ادام
هستند، وجود فاعل و منفعل در اين دستگاه هردو از ارزش مساوي و برابر برخـوردار هسـتند،   
نه فاعل به اعتبار فاعليتش ارزش و فضيلتي دارد و نه منفعـل بـه لحـاظ ايـن كـه منفعـل اسـت        

ت فـاعلي خـود را   فعـل و صـفا   ي هنقصان و عيبي دارد، كمال فاعل در اين است كه در آن قو
خدمت فاعلي خود در زوجيت قيـام كنـد    ي هكمال برساند تا اين كه بتواند به وظيف ي هبه درج

اي از كمـال برسـاند كـه     انفعال و كيفيت آن را به درجـه  ي هو كمال منفعل در آن است كه قو
دهـد،  خود را به نحو احسـن انجـام    ي هزوجيت وظيف ،توسط آن بتواند از جهت قبول و انفعال

همانطور كه اگر شما بخواهيد يك قسمت از يك دستگاه كوچك را از جايش بيرون آوريد 



    

  حجاب      166
    

و در جاي ديگري از آن استفاده نماييد در نظر مردم شما يك شـخص سـفيه و نـادان شـناخته     
كنيـد، همـين حالـت در     شويد بلكه ماشين را خراب مي شويد و با اين كار نه تنها موفق نمي مي

هـاي   د، زيرا مـردم سـفيه و نـادان بخـاطر خواسـت     اررگاه بزرگ هستي وجود دماشين اين كا
خواهند كه  جزء فاعل اين دستگاه را به جاي جزء منفعـل و جـزء منفعـل را بـه      شان مي نفساني

ورزنـد، در راه تحقـق آن    جاي جزء فاعل قرار دهند و بـر ايـن حماقـت خـود اصـرار نيـز مـي       
شان موفق و كامياب گردند، ولـي مالـك و خـالق ايـن      سعيكوشند و اميدوارند كه در اين  مي

كند، او هميشه جزء فاعل را در محل فاعليت گذاشته و او را بـا   ها عمل نمي كارگاه همانند آن
كند و جزء منفعل را در محل انفعال قرار داده و او را با آن وضع تربيـت و   آن وضع تربيت مي

  سازد. آماده مي
ي نيست كه فعل بر انفعال نـوعي فضـيلت و برتـري دارد، ولـي     اصل سوم اين كه هيچ شك

معني فضيلت مذكور اين نيست كه فعل داراي عزت و كرامت بوده و انفعـال هميشـه ذليـل و    
باشد، اين افضيلت فقط بخاطر قوت تأثير و غلبه است، علت غلبه فعـل بـر انفعـال بـه      خوار مي

و  ،تر و داراي قوة تـأثير اسـت   نسبت به وي قوياين دليل است كه فعل بر انفعال غالب بوده و 
كنـد بـه علـت ايـن اسـت كـه وي مغلـوب ضـعيف بـوده و           چيزي كه اثر آن فعل را قبول مـي 

و حصول فعل هم وقتي است كه منفعـل قابليـت تـأثر و     ،باشد انفعال و قبول و تأثر مي ي هآماد
ها از نظر قدرت برابر و مساوي باشند و يكـي بـر    دوي آن زيرا اگر هر ؛مغلوبيت را داشته باشد

گـردد،   شود و هيچ عملي حاصل نمـي  ديگري غلبه نداشته باشد هيچ يك از ديگري متأثر نمي
گيـرد و اگـر    بطور مثال اگر لباس، صالبت و سختي سوزن را داشته باشد خياطي صورت نمـي 

بنـابراين، كشـت و زراعـت در آن    كنـد.   يش در آن تـأثير نمـي  تزمين نرم و ماليم نباشد بيل و 
  آيد. صورت نگرفته و عمران و آبادي بوجود نمي

خالصه اين كه اگر در مقابل هر فاعل، منفعل وجود نداشته باشد و اگـر در منفعـل قابليـت    
د. بنـابراين، از  توانـد صـورت بگيـر    يـا هـيچ كـاري نمـي    تأثر از فاعل وجود نداشته باشد در دن

ل اين است كه بايد داراي قدرت، غلبه، شـدت و حاكميـت باشـد كـه از     مقتضيات طبيعي فاع
فاعليت وجـود تمـام آن    ي هزيرا براي اداي وظيف ؛شود مردي تعبير مي آن به مردانگي و قدرت
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اوصاف ضروري و حتمي است و برعكس از مقتضيات طبيعي منفعل اين است كه بايد داراي 
شود، زيرا فقط اين اوصاف است كـه   زنانگي تعبير مينرمي، ماليمت و تأثر باشد كه از آن به 

  تواند موفق و كامياب سازد. شخص منفعل را مي
كساني كه از اين حكمت خبر ندارند دو گروه هستند: يكي از آن دو گروه فضيلت ذاتـي  

و گروه ديگر  .شمارد داند و منفعل را ذاتاً خوار و ذليل مي عزت و كرامت مي ي هفاعل را نشان
خواهد كه در منفعل صـفاتي بوجـود    كند و مي فضيلت و برتري فاعلي را به كلي انكار مياين 

دو طرف را آفريـده و در ماشـين    آورد كه مخصوص فاعل است، ولي آن خالق حكيم كه هر
هستي طوري نصب كرده كه ضامن مساوات در كرامت، عزت، شرف، توجه و تربيـت بـراي   

اسـاس فاعليـت و    هـا صـفت غالبيـت و مغلوبيـت را بـر      هردو طرف است، با اين وجود در آن
شان است خلق نموده تا اين كه هدف اصلي و اساسي زوجيت  منفعل بودن كه مقتضاي فطري

ها در شدت و سختي مانند سنگ باشند كـه در اينصـورت    محقق گردد، نه اين كه هردوي آن
  آيد. ها بوجود نمي هيچگونه امتزاج و تركيبي بين آن

شود و به مجرد ايـن كـه تصـور     اصولي كه از مفهوم ابتدايي زوجيت استنباط مياين است 
شود كـه ايـن اصـول ميـان      شد زن و مرد به اعتبار وجود مادي با هم جفت و همسرند الزم مي

آن دو مراعات گردد، در آينده شما خواهيد دانست كه قانون اجتماعي را كـه خـالق زمـين و    
  گانه بطور كامل رعايت شده است. ول سهآسمان وضع كرده در آن اين اص

  تقاضاي فطرت حيواني در انسان:

بياييد كه در اين بحث قدمي فراتر گذاريم و بگـوييم كـه وجـود زن و مـرد وجـود مـادي       
هـا بـا    محض نبوده بلكه وجود حيواني نيز هست و بياييد بررسي كنيم كه مقتضاي زوجيت آن

  فرمايد: يشد؟ خداوند مبااين اعتبار چگونه بايد 
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هـايي آفريـد تـا     خداوند از جنس شما براي شما جفت آفريد و براي چهارپايان نيز جفت«
  .»اين كه توسط آن نسل شما را بسيار سازد
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  فرمايد: سورة بقره مي 223 :و در آية

﴿öΝä. äτ!$ |¡ÎΣ Ó^ ö� ym öΝä3©9﴾.  

  .»زنان شما كشتزار شمايند«
در آية اول خداوند تذكر داد كه انسان و حيوان را جفـت آفريـد و هـدف مشـترك ميـان      

  ها را نيز بيان كرد و فرمود كه: آن

﴿Νä. äτu‘õ‹ tƒ ÏµŠÏù﴾.  

 ي هكنـد و سـپس در آيـ    توالد و تناسل دوام پيدا مـي  ةزوجيت سلسل ي هيعني با داشتن رابط
هـا غيـر از    زوجيـت بـين آن   ي هدوم نوع انسان را از ساير انواع جدا كرده بيان داشت كه رابطـ 

ديگر حيوانات است و ماننـد رابطـه بـين كشـاورز و كشـتزار اسـت، ايـن يـك حقيقـت           ةرابط
زن و  ةژي بهتـرين تشـبيه بـراي رابطـ    ) است و از نظر علم بيولوBiological Factبيولوژيكي (

زيـر را اسـتنباط    ي هگانـ  مرد است و كساني كه در رابطه با اين دو آيه بررسي دارند اصول سـه 
  كنند: مي

هاي حيواني آفريده تا ايـن كـه    هاي انساني را مانند جفت اين كه خداوند جفت -اصل اول
ع آن بـاقي بمانـد و ايـن از مقتضـيات     ها نسل انساني دوام پيدا كرده و نـو  جنسي آن ي هبا رابط

خداونـد نـوع    .تم ايـن مسـئله مراعـات گـردد    حـ طبيعت حيواني در انسان است كه بايد بطـور  
انساني را به اين دليل خلق نكرده كه در اين دنيا، بعضي افراد از افراد ديگر بهره و لذت ببرنـد  

ه نـوع انسـاني در روي   خواهـد كـ   نقرض شود، بلكـه خداونـد مـي   شان م و سپس بميرند و نسل
زمين تا وقت مقرر آن باقي مانده و ادامه پيدا كند و وجود تمايل جنسي در فطـرت حيـوانيش   
هم براي اين است كه با رابطه داشتن با جفت خود اين تناسل و توالـد را ادامـه دهـد تـا زمـين      

از شـود هـدفش سـركوب كـردن يـا       آباد گردد، پس هر قانوني كـه از جانـب خـدا نـازل مـي     
كـه در   تكردن از آن نيست، بلكه ضروري اسـ  بردن تمايالت جنسي و يا توهين و اجتناب بين

  اين بعد به او فرصت داده شود تا احتياج فطريش را رفع كند.
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 ي هاين كه خداوند با تشبيه زن و مرد به كشتزار و كشاورز بيان كـرد كـه رابطـ    -اصل دوم
شان در بعـد حيوانيـت،    زوجيت حيواني فرق كلي دارد و حتي جسم ي ها رابطبزوجيت انساني 

كنـد، ايـن رابطـه چنـان دوام و      قطع نظر از بعد انسانيت، طوري تركيب شـده كـه ايجـاب مـي    
، لـذا  باشـد دهقـان بـا كشـت و زراعـتش      ي هاستمرار پيدا كند كه ماننـد دوام و اسـتمرار رابطـ   

يابـد، بلكـه او    ر پاشـيدن در زمـين خاتمـه نمـي    همانطور كه مسئوليت دهقان تنها به مجـرد بـذ  
مكلف است تا به آن كود دهد، آب دهد و نگهباني كند و بيداري را تحمـل كنـد، همـانطور    

زيـرا  زن نيز زميني نيست كه هركس از آن بگذرد در آن بذري بپاشـد و ريشـه گيـاه بسـوزد،     
  تربيت او باشد.شود به سرپرستي نياز دارد تا متكفل حفظ و  وقتي زن باردار مي

جنسي كه بين زن و مـرد وجـود دارد از ديـدگاه علـم بيولـوژي       ةاين كه جاذب -اصل سوم
و در طبيعـت هرنـوع    ،جنسي است كـه در بـين سـاير حيوانـات وجـود دارد      ةمانند همان جاذب

حيوان تمايل قوي به تناسل و توالد وجـود دارد كـه در اثـر آن جـنس مقابـل خـود را بطـرف        
كند، لذا قانوني را كه خالق اين موجودات وضع كرده، از اين بعـد ضـعيف    خويش جذب مي

خبر نبوده و علم كامل دارد كه اگـر ايـن تمايـل شـديد بـه       فطرت حيواني انسان نيز غافل و بي
بندوباري جنسي مبدل شود جلوگيري از آن بدون توسل به تدابير مخصوص و وسايل الزم  بي

و اگر اين تمايل يك مرتبه از حـدود و قيـودش خـارج شـود هـيچ       ،دور از امكان خواهد بود
  تر از آن منع كند: تواند انسان را از تبديل شدنش به حيوان و يا پايين چيز نمي
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به تحقيق كه ما انسان را در بهترين صورت آفريديم، سپس او را فروتـر از همـة فروتـران    «
  .»مگر آن كساني كه ايمان آوردند و كارهاي نيك انجام دادند ،گردانيديم

  تقاضاي فطرت انساني:

اسـاس و پايـه اسـت كـه      ي ههمانطور كه بيان كرديم طبيعت حيواني در خلقت انسان بمنزل
گردد، لذا به هرچيزي كـه انسـان در بقـاي وجـود فـردي و نـوعيش        قواعد انساني بر آن بنا مي
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مايل، رغبت و استعداد حصول آن را در طبيعت حيواني او خلق كـرده  احتياج دارد، خداوند ت
هـا از بـين بـرود و يـا آمـادگي       ها و ميل خواهد كه حتي يكي از اين رغبت است و فطرت نمي

ها بـراي وي الزم و ضـروري اسـت و بـدون      زيرا تمام آن ؛كسب و تحصيل آن از دست برود
ي فطـرت ايـن اسـت كـه انسـان در بـرآوردن ايـن        ها نسل بشر دوام و بقا ندارد، فقط آرزو آن

ها از بعد انساني وارد شود همانطور كه فطرت انساني او در امور ديگر آن  تمايالت و خواهش
طلبد، به همين خاطر است كه خداوند حدود شرعي را وضـع كـرده تـا ايـن كـه اعمـال        را مي

حذر داشته كه اگـر كسـي   و سپس مردم را بر ،آن محدود و مشخص گردد ي هانساني در داير
از اين حدود تجاوز كرده و جانب افراط يـا تفـريط را بگيـرد، بـا دسـت خـود بـه هالكـت و         

  نابودي افتاده است.
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  .»كسي كه از حدود خداوندي تجاوز نمايد بر خود ظلم كرده است و«
ديد كه قرآن كريم به كدام يك از خصوصيات فطري انساني و به كدام يـك از  حال بايد 

  كند: مقتضيات امور جنسي اشاره مي
اي را كه فطرت انساني ميان دو جنس مخالف گذاشته خداوند اينگونه بيان كرده  رابطه -1

  است:

﴿ôÏΒuρ ÿ Ïµ ÏG≈tƒ# u ÷βr& t, n=y{ /ä3 s9 ôÏiΒ öΝä3Å¡ à+Ρ r& %[`≡uρ ø—r& (# þθ ãΖä3ó¡ tFÏj9 $ yγøŠs9 Î) Ÿ≅ yè y_uρ Νà6 uΖ÷� t/ Zο̈Š uθ̈Β 

ºπyϑôm u‘uρ﴾   :21[الروم.[  

هاي قدرت او اين است كه براي شـما از جـنس خودتـان همسـراني آفريـد تـا بـا         از نشانه«
  .»ها تسكين يابيد و ميان شما دوستي و مهرباني ايجاد كرد آن

﴿£ èδ Ó¨$ t6Ï9 öΝä3 ©9 öΝçFΡ r&uρ Ó¨$ t6Ï9 £ ßγ©9﴾  :187[البقره.[  

  .»ها لباس هستيد زنان لباسند براي شما و شما براي آن«
آياتي كه در صفحات گذشته جفت بـودن انسـان و حيوانـات را در كنـار يكـديگر تـذكر       
داد، مقصودش از خلقت جفت يا زوجيت فقط بقاي نسل بوده و بس. در اين آيـات خداونـد   
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يكـي از خصوصـيات زوجيـت انسـاني را متـذكر      انسان را از ديگر حيوانات جدا ذكر كرده و 
رود كـه عبـارت اسـت از ايـن كـه بايـد        ترين هدف آن بشـمار مـي   شده كه بزرگترين و عالي

هـا بـه    شهواني نباشد بلكه انس، الفت و مهرباني باشد تـا روح  ةزوجيت فقط يك رابط ي هرابط
هـا و   ر خـوبي ها به هم نزديك شـوند، هريـك شـريك و غمخـوار ديگـري د      هم متصل و دل

ها چنان اتصال و مالزمت نزديكي موجـود باشـد كـه بـين      ها محسوب گردد و در بين آن بدي
لباس و جسم وجود دارد و همانطور كه قبالً هم بيان كـرديم ايـن رابطـه سـنگ زيـرين بنيـان       

  اجتماعي انسان است.

﴿(# þθ ãΖä3ó¡ tFÏj9 $ yγøŠs9 Î)﴾     در آية كريمه اشاره به اين است كه زن محل آرامـش و تسـكين قلبـي

فطري او فقط اين است كه در اين دنياي پر از سختي و مشـقت، امنيـت،    ي همرد است و وظيف
آسايش، سكون و راحتي را براي مـرد آمـاده و مهيـا كنـد، ايـن امنيـت و آسـايش عبـارت از         

كننـد، در   ب منـافع مـادي از آن غفلـت مـي    ها به سب زندگي خانوادگي شخص است كه غربي
هاي ديگـر زنـدگي اجتمـاعي دارا     حاليكه اين قسمت زندگي همان ارزشي را دارد كه قسمت

  ها از لوازم ضروري زندگي اجتماعي است. است و آن نيز مانند ساير قسمت
را وا  كند بلكه آنـان  بت را ميان زن و شوهر ايجاد ميحمهر و م ااين رابطه جنسي نه تنه -2

معنوي عميق نيز داشـته باشـند، از    ي دارد با فرزندي كه از اين رابطه محبت پيدا شده رابطه مي
اي  ي و شيردهي وي غريـزه گاين رو فطرت در تركيب انسان و مخصوصاً در تركيب زن حامل

  گيرد.خداوند فرموده است: را گذاشته كه تمام دل او را محبت و عشق فرزند فرا مي

﴿çµ÷Fn=uΗxq …çµ •Βé& $�Ζ÷δuρ 4’n?tã 9÷δuρ …çµè=≈|Á Ïùuρ ’Îû È ÷tΒ%tæ﴾  :14[لقمان.[  

گـردد تـا مـدت دو     در بار حمل فرزند را برداشته هر روز بر رنج و ناتوانيش افزوده ميما«
  .»سال كه طفل را از شير باز گرفت

  فرمايد: و در آية ديگري مي

﴿çµ ÷Fn=uΗxq …çµ •Βé& $\δ ö�ä. çµ ÷Gyè |Êuρ uρ $ \δö�ä. ( …çµ è=÷Ηxquρ …çµ è=≈|Á Ïùuρ tβθ èW≈n=rO # ��öκy−﴾  :15[االحقاف.[  
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مادر با رنج و زحمت بار حمل كشيد، و باز با درد و مشقت وضع حمل نمود، و سي مـاه  «
  .»تمام مدت حمل و شيرخواري بود
مرد به اوالدش نسبت به زن كمتر است، ولـي مـرد نيـز بـه      ي اگرچه نسبت دوستي و عالقه

  فرمايد: ادالدش مهر و محبت دارد. خداوند متعال مي

﴿zÎiƒ ã— Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 �=ãm ÏN≡uθ yγ¤±9 $# š∅ÏΒ Ï !$ |¡ ÏiΨ9$# tÏΖt6ø9 $# uρ﴾  :14[آل عمران.[  

زينـت  براي مردم دوستي و عالقه به تمايالت نفسـاني از جملـه دوسـتي زنـان و فرزنـدان      «
 .»داده شده است

هـا برقـرار و    اين مهر و محبت فطري است كه روابط خويشـاوندي و نسـب را ميـان انسـان    
هـا طوايـف و    آيـد، از خـانواده   ها بوجـود مـي   سازد و از اين روابط است كه خانواده پايدار مي

شود و از روابط بين طوايـف و قبايـل اسـت كـه زنـدگي اجتمـاعي و تمـدن         قبايل تشكيل مي
  فرمايد: گيرد. خداوند مي ت ميأشن

﴿uθèδ uρ “Ï% ©! $# t, n=y{ zÏΒ Ï!$ yϑ ø9 $# #Z� |³o0 …ã&s# yè yf sù $ Y7|¡nΣ # \� ôγÏ¹uρ﴾    :54[الفرقان.[  

ــب و      « ــاحب نس ــد و او را ص ــان را آفري ــه از آب انس ــت ك ــي اس ــد) آن ذات و او (خداون
  .»خويشاوندي گردانيد

﴿$ pκš‰ r' ‾≈tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# $‾Ρ Î) /ä3≈oΨ ø) n=yz  ÏiΒ 9� x. sŒ 4 s\Ρé& uρ öΝä3≈oΨ ù=yè y_ uρ $ \/θãè ä© Ÿ≅Í←!$ t7s% uρ (# þθ èù u‘$ yè tG Ï9 4 ¨βÎ) 

ö/ä3 tΒt� ò2r& y‰Ψ Ïã «!$# öΝä39s) ø? r&﴾  :13[الحجرات.[  

ما شما را از يك زن و مرد آفريديم و شما را به طوايف و قبايل تقسيم نمـوديم   !اي مردم«
  .»ترين شما است ترين شما نزد خدا متقي به تحقيق كه گرامي ،تا همديگر را بشناسيد

تمـدن انسـاني اسـت كـه آن هـم       ةاوليـ  ي لذا روابط خويشاوندي و فاميلي در حقيقت پايـه 
متوقف است بر اين كه بايـد فرزنـد از پـدر شـناخته شـده باشـد و نسـب، از اخـتالط و تقلـب          

  محفوظ و مصون بماند.
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اين است كه اگر انسان بخواهد مال و ثروتي را به زحمت و از مقتضيات فطرت انساني  -3
بگذارد، تمايل دارد كه آن را براي كساني به ارث بگذارد كـه   ثسختي بدست آورده به ميرا

  فرمايد: نسبي و خويشاوندي داشته است. خداوند مي ي هها رابط در مدت زندگيش با آن

﴿(#θä9 'ρé& uρ ÏΘ%tnö‘F{ $# öΝåκÝÕ ÷è t/ 4’ n<÷ρ r& <Ù ÷èt7Î/ ’ Îû É=≈tFÏ. «!   ].75[االنفال:     ﴾#$

تـر   شان بر بعضـي ديگـر بهتـر و نزديـك     و صاحبان قرابت مطابق با حكم كتاب اهللا بعضي«
  .»هستند

﴿$tΒ uρ Ÿ≅ yè y_ öΝä. u !$uŠÏã ÷Šr& öΝä. u!$ oΨ ö/ r&﴾  ]4: األحزاب.[  

  .»هاي شما را پسران شما قرار نداده است (خداوند) پسرخوانده«
  باشد. شود كه تقسيم ميراث هم مستلزم حفظ نسب مي اينجا معلوم مياز 
غريزة حيا در انسان يك غريزة طبيعي است، در بـدن او اعضـا و اجزايـي اسـت كـه او       -4

بطور فطري در اخفا و پوشيدن آن رغبت دارد و وجود اين رغبت است كه از روز ازل انسـان  
نواع لباس را انتخاب كند، در اين قسمت نيز قـرآن  را وا داشته تا براي پوشش بدنش نوعي از ا

زيرا قرآن كريم به ايـن مطلـب اشـاره     ؛كند كريم نظريات جديد و نوين را بطور قطعي رد مي
نمايـد، فطـرت    جنسـي مـي   ي هدارد كه اعضايي از بدن انسان كه براي زن و مـرد ايجـاد جاذبـ   

هـا حيـا و شـرم نمايـد ولـي       و كشـف آن ها را بپوشاند و از ظهـور   كند كه آن انساني اقتضا مي
  خواهد كه اعضاي مذكور آشكار و ظاهر گردد. خداوند فرموده است: شيطان مي

﴿}̈ uθ ó™uθ sù $yϑçλm; ß≈sÜ ø‹¤±9 $# y“Ï‰ ö7ãŠ Ï9 $ yϑ çλm; $tΒ y“Í‘…ãρ $ yϑ åκ÷] tã ÏΒ $ yϑÎγÏ?≡u öθ y™... $ £ϑn=sù $ s%#sŒ 

nο t� yf¤±9 $# ôNy‰ t/ $yϑçλm; $yϑ åκèE≡u öθ y™ $ s)Ï+ sÛuρ Èβ$ x+ÅÁ øƒs† $ yϑÍκö� n=tã ÏΒ É−u‘uρ Ïπ ¨Ψpgø:   ].22[االعراف:   ﴾#$

حوا) را وسوسه كرد تـا ظـاهر سـازد بـراي ايشـان آنچـه را كـه         پس شيطان ايشان (آدم و«
هـا از آن درخــت   ... و چـون هــردوي آن  پوشـيده شـده بــود از نظـر ايشـان از شــرمگاه ايشـان     

هاي درختـان   ها با برگ و شروع كردند به پوشاندن آن گاهشان ظاهر شد چشيدند برايشان شرم
  .»بهشت
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هـاي   من براي شما لباس را خلق نمـودم تـا توسـط آن عـورت     كه فرمايد سپس خداوند مي
هايتان استفاده كنيد. ولي بايد دانست كـه   خود را بپوشانيد و همچنين به عنوان زينت براي بدن

هـاي شـما را بـا تقـوي      با وجود آن، خداونـد دل  شدن عورت تنها كار نيست بلكه بايد پوشيده
  زنده و آباد نگهدارد:

﴿ô‰ s% $ uΖø9 t“Ρ r& ö/ä3 ø‹n=tæ $U™$ t7Ï9 “Í‘≡uθ ãƒ öΝä3Ï?≡u öθy™ $ W±„ Í‘uρ ( â¨$ t7Ï9 uρ 3“uθ ø) −G9 $# y7Ï9≡sŒ ×� ö� yz﴾ 

  ].26[االعراف: 
كه بپوشاند شرمگاه شـما را و   ي) به تحقيق فرود آورديم براي شما لباس!(اي فرزندان آدم«

  .»و لباس تقوي و پرهيزگاري از همه بهتر است ،(فرود آورديم) لباس آرايش
اين است تفكر اساسي نظام اجتماع اسالمي كه بايد آن را به ياد داشـته باشـيد و بعـد از آن    

و در اثناي  گردد تفصيل نظام اجتماعيي را از نظر بگذرانيد كه بر اين افكار و عقايد استوار مي
ر مطالعه بر شما الزم است كه خوب دقت كنيد تا انـدازه و مقـدار توجـه و اهتمـام اسـالم را بـ      

ها اسـتوار بـوده و تفاصـيل     قيي بين اين نظريات اساسي و قوانيني كه بر آنوحدت و رابطة منط
نيـد  گيرند، وجـه احسـن آن را درك نماييـد و ببي    جزئيات زندگي عملي و تطبيقي را در بر مي

  نيك و هماهنگي بين نظر و عمل و اصل و فرع وجود دارد. ي هچه رابط
آشـكاري را در تمـام قـوانين بشـري     حقيقت اين است كه ما يك نقـص مشـترك بـارز و    

ن نظريات اساسي و تفاصيل و د بيندر زندگي مورد تطبيق قرار گيرقوانين   ايم كه اگر آن يدهد
لذا اصول و فـروع بـا هـم در تضـاد واقـع       ؛وجود نداردها ارتباط منطقي كامل  عملي آن فروع

شوند و تمام كليات اساسي نوشته شده با طبيعت جزئيات عملي و تطبيقي آن اختالف پيـدا   مي
كند، ممكن است عقول و افكار گاهي در عالم خيال و وهم پرواز كنند و نظريـات جالـب    مي

ال و تصور به دنيـاي حقيقـت و عمـل وارد    و دلچسبي را ارائه نمايند، ولي وقتي كه از عالم خي
ها را پياده كنند و تطبيق دهند، در زندگي عملـي چنـان در    شوند و در زندگي بخواهند كه آن

حيرت افتند كه خود آن نظريات نيز خجالت زده و شرمنده خواهند شد چرا كـه هـيچ قـانوني    
  از قوانين وضعي بشري از اين نقصان و خلل خالي نيست.
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در  و امـي دقت و تدبير كامل به آن قانوني نظر انـدازيم كـه شـخص چوپـان     با ا هم بياييد ب
قانونگـذاري، آن را   ي هصحراي گرم و سوزان عرب، بدون مشورت با مجلس مقننه و يا كميت

تـرين عـدم    توانيد بيابيد؟ و يا جزئي به جهان عرضه كرد، آيا در آن اثري از تناقض و تضاد مي
  ها وجود دارد؟ ارتباط منطقي در آن



 

  اصول و اركان

شويم عبارت است از منـع   اي كه در مسائل تنظيم اجتماعي با آن مواجه مي مهمترين مسئله
زيرا بـدون   ؛جنسي و مقيد نمودن آن به قيود قانوني ي هبندوباري رابط طغيان و جلوگيري از بي

تواند بوجود آيد و اگر بر فرض محال نيـز بوجـود آيـد، حفاظـت      آن نظام اجتماعي اصالً نمي
نظام مذكور از پراكندگي و گسيختگي و از انحالل و انحطاط اخالقـي و فكـري غيـر ممكـن     

جنسي زن و مرد را بـه قيـود مختلفـي مقيـد سـاخته و بـا تـدبير         ي هاست، از اين رو اسالم رابط
  ها را به يك مركزيت واحد متصل نموده است. مانه آنحكي

  محارم:

لطبع مجبورند در يك جا با هم زنـدگي كننـد   كند كه با مي از افرادي شروع ميقانون اسال
هـا را بـر بعضـي ديگـر      قرابت و خويشاوندي با هم دارند، لذا بعضي از آن ي هو يا اين كه رابط

گرداند، از قبيل مادر و پسر، پدر و دختر، برادر و خواهر، عمه و بـرادرزاده كـه پسـر     حرام مي
و  / كاكـا و خواهرزاده كه دختر باشد، عمـو  / ماماباشد، خاله و خواهرزاده كه پسر باشد، دايي

و مـادرزن، پـدر    داشد، ناپدري و دختر همسر، زن پدر و پسر شوهر، دامـا برادرزاده كه دختر ب
شوهر و عروس، خواهر زن و شوهر خواهر (در وقت زنده بودن خواهر) و همچنـين نزديكـان   

باشـند و رابطـه و    ها كساني هستند كه يكي بـر ديگـري حـرام مـي     و خويشاوندان رضاعي. اين
رود كـه نسـبت بـه يكـديگر تمايـل جنسـي        انتظار نمـي ها با يكديگر از هيچ كدام  آن ي هعالق

  گردد. اي نمي شان تابع هيچ قانون و ضابطه حيواني ي هداشته باشند، مگر آن فرومايگاني كه قو

  بودن زنا: حرام

غير از محرمات فوق الذكر، همه آن زناني كه در عقد نكـاح ديگـران باشـند نيـز حرامنـد.      
  فرمايد: خداوند مي

﴿* àM≈oΨ |Á ós ßϑø9 $# uρ zÏΒ Ï !$ |¡ÏiΨ9$#﴾   :24[النساء.[  

  ».»زناني كه در نكاح ديگران قرار داشته باشند«بر شما حرام است « :يعني
  فرمايد: داوند ميزنان حرام است، خ ها نيز با  جنسي آزاد از همه قيد و شرط ي هو نيز رابط  
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﴿Ÿω uρ (#θç/ t� ø)s? #’ oΤÌh“9 $# ( …çµ ‾Ρ Î) tβ%x. Zπ t± Ås≈sù u !$y™uρ Wξ‹Î6y™ ∩⊂⊄∪﴾  32[االسراء.[  

و هرچيزي كه اين صـفت   »زيرا زنا فحشا بوده و راهي زشت است ؛به زنا نزديك نشويد«
  را دارا باشد، پرهيز از آن الزم است.

  نكاح يا ازدواج رسمي:

بندوباري جنسـي را مسـدود    هاي بي اين حدود و قيود تعيين شده براي شخص تمام دروازه
 دهاي طبيعت حيواني و بقاي طريق فطري نوع بشر الزم بو بخاطر تحقق خواستهسازد، ولي  مي

اي باز باشد كه احتياجات فطريش را از آن راه رفع نمايـد، لـذا ايـن دروازه     براي انسان دروازه
به شكل نكاح و ازدواج رسمي برايش باز شد و به او اجازه داده شد كـه احتياجـاتش را از آن   

بندوباري و نه از طريق پنهان و پوشيده، بلكـه بايـد    قيدي و بي نه از راه بي طريق رفع كند، ولي
نكاح آشكار و ظاهر باشد تا اين كه در اجتماع مشهور و معروف گردد كه فالن مـرد و فـالن   

  زن با هم ازدوج كرده اند.

﴿≅ Ïmé& uρ Νä3 s9 $ ¨Β u !# u‘uρ öΝà6Ï9≡sŒ β r& (#θäó tFö6s? Νä3Ï9≡uθ øΒr'Î/ tÏΨ ÅÁøt ’Χ u�ö� xî šÅs Ï+≈|¡ãΒ... 

èδθßs Å3Ρ$$ sù ÈβøŒÎ*Î/ £ÎγÎ=÷δ r&... M≈oΨ |Á øt èΧ u�ö�xî ;M≈ys Ï+≈|¡ãΒ Ÿωuρ ÅV≡x‹ Ï‚−G ãΒ 5β# y‰÷{ r&﴾  :24[النساء 

  ].25و 
و حالل گردانيده شده براي شما غير از اين زنـان مـذكور بـه شـرطي كـه طلـب كنيـد بـا         «

 شان ها با اجازه خانواده ... ازدواج كنيد با آن زناكنندگانهايتان به عنوان نكاح كنندگان نه  مال
  .»... (در حاليكه) با حيا و عفيف باشند نه زناكاران و نه گيرندگان دوستان پنهاني

 ي هكنـد، رابطـ   چيـز اعتـدال را قصـد مـي     به امتياز اعتدالي اسالم بنگريد كه چطـور در هـر  
نكاح مباح و مورد تحسـين   ي هد در داخل دايرجنسي كه در بيرون دايرة نكاح حرام و قبيح بو

شـود كـه بـه آن امـر شـده و از اجتنـاب آن نهـي         است، بلكه عمل صالح و نيـك شـمرده مـي   
شـود، حتـي زنـي     گرديده است، و نه تنها اين بلكه اين رابطه بين زوجين عبادت محسوب مـي 

نمـاز و روزه  كه به غرض فـرار و گريـز از كـام گـرفتن شـوهر شـرعيش بـه تـالوت قـرآن و          
  گردد. شود و آن عبادت وي قبول نمي مستحب مشغول شود آن زن گناهكار شمرده مي
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در ايـن بـاب روايـت شـده تـذكر       �اينجا بعضي از احاديثي را كه از حضرت رسـول اهللا  
  دهيم: مي

چشم  ي هزيرا نكاح پوشانند ؛بر شما نكاح كردن الزم است«فرمايد:  مي �حضرت رسول 
وي الزم است كـه روزه   رفرج است و كسي كه قدرت نكاح را نداشته باشد ب ي هكنند و حفظ

  .)1(»دهد زيرا روزه شهوت را كاهش مي ؛بگيرد
تـرين شـما    يتقترين شما از خدا و م قسم به خدا كه من ترسنده« فرمودند: جو آن حضرت 

ابم و بـا زنـان   خـو  گـزارم، مـي   كنم، نمـاز مـي   گيرم و افطار مي هستم، ولي با اين همه روزه مي
كنم، نكاح سنت من است و هركسي كه از سنت و روش من اعراض كند از امـت   ازدواج مي

  .)3(»او ي است، مگر با اجازه حاضرگيرد در حاليكه شوهرش  زن روزه نمي. «)2(»من نيست
كننـد تـا ايـن     اگر در شب زن دور از بستر شوهرش استراحت كند مالئكه او را لعنت مـي «

اگر يكي از شما زني را ببيند و از آن زن خوشش بيايد، بايـد نـزد زن   . «)4(»ستر بيايدكه او در ب
  .)5(»باشد كه آن زن دارد زن خودش نيز دارا مي(فرجي) زيرا چيزي  ؛خود بيايد

بنـدوباري جنسـي را از ميـان     هدف شريعت از تمام اين وصايا و احكام ايـن اسـت كـه بـي    
نكاح محصور كند و تا حد امكان محركـات جنسـي    ي هزوجيت را در داير ي هبرداشته و رابط

نكاح محو و زايل سازد ولي هيجاناتي كه بـه مقتضـاي    ي هرا از هر نوع كه باشد در بيرون داير
آيد تسكين آن از راه شرعي نكـاح اسـت تـا انسـان      فطرت و يا در حاالت تصادفي بوجود مي

و عاري از هر نوع محركات تصنعي و غير طبيعي در خـدمت   بتواند با نيروي تمام و روح آرام
نظام اجتماعي قرار بگيرد و عنصر مهرباني، محبت و تمايالت جنسي را كه خداوند در هـر زن  
و مرد بوديعت گذاشته در آباداني اين دنيا، تشكيل خانواده و استحكام اركان و اصـول آن بـه   

  مصرف برساند.

                                         
  ترمذي و بخاري، كتاب نكاح. -1
  بخاري، كتاب نكاح. صحيح -2
  بخاري، باب روزه زن با اجازه شوهرش.صحيح  -3
  بخاري، كتاب نكاح.صحيح  -4
 .»تعجبهفة أماجاء في الرجل يرى المر «ترمذي، باب  -5
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هاي فطـري انسـاني    زيرا به خواسته ؛تمام جوانب پسنديده است لذا ازدواج در نظر اسالم از
سـازد، اجتنـاب و گريـز از ازدواج در     و حيواني پاسخ داده و هدف قانوني الهي را محقـق مـي  

تمام ابعاد بد و ناشايست است و بطور حتم دو بدي را در بر دارد: يا ايـن كـه انسـان از تحقـق     
بـر عليـه فطـرت     هزيند و قواي خـود را در راه مبـارز  گ هدف قانون طبيعي اجتناب و دوري مي

سازد تا شـهوتش   كند و او را وادار مي اندازد و يا اين كه طبيعت حيواني بر او غلبه مي بكار مي
  هاي غير شرعي اشباع نمايد. را از طرق و راه

  نظام خانواده:

هـد در پـي تنظـيم    د تشكيل خانواده قرار مي ي هاسالم بعد از آنكه تمايالت جنسي را وسيل
كنـد، البتـه ايـن     آيد و در اين نظام نيـز تمـام جوانـب قـانون فطـرت را مراعـات مـي        آن بر مي

زن و مرد را از ديـدگاه   ي همراعات از توازن و تعادل كامل برخوردار است، من حقوق عادالن
نـام دارد و در  » حقوق زوجـين «ام كه كتاب  اسالم در كتاب ديگري به تفصيل بيان كرده

توانيد بفهميد كه اسالم بين زن و مرد آن مساواتي را كه بايد باشد قـرار داده   آن كتاب شما مي
فـت كنـد، لـذا از    لشود كه بـا فطـرت مخا   ها راضي نمي است، ولي در رعايت مساوات بين آن

  مند است: آنجايي كه زن نيز انسان است از همان حقوق برخوردار است كه مرد از آن بهره

﴿£çλm; uρ ã≅ ÷WÏΒ “Ï% ©!$# £Íκö� n=tã Å∃ρ á� ÷èpR ùQ$$ Î/﴾   :228[البقره.[  

  .»باشد شان است مي اي مطابق با آنچه بر عهده و براي ايشان (زنان) حقوق شايسته«
به معني قوت و غلبه نه بـه   –ولي اسالم به مقتضاي عدالت و انصاف به يك فضيلت نوعي 

  براي مرد به عنوان همسر فاعل اعتراف دارد. –معني عزت و كرامت 

﴿Α$y_ Ìh�=Ï9 uρ £ Íκö� n= tã ×π y_ u‘yŠ﴾    :228[البقره.[  

  .»اي است براي مردان بر زنان درجه و مرتبه«
اسالم بعد از آنكه بين زن و مرد به حسب قوانين فطرت رابطـه برقـرار سـاخت خـانواده را     

  طبق اصول و قواعد ذيل تنظيم نمود.
  سرپرستي مرد:رياست و 
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مرد رئيس و سرپرست خانواده است، يعني مرد بايد حاكم خانواده بوده از اخـالق كـردار   
و ديگر امور خانواده مراقبت كند، دستورات وي اگر بر خالف دستورات خدا و رسول نباشد 
از طرف اعضاي خانواده واجب االحترام است و سپس او مسـئوليت دارد تـا همـه احتياجـات     

  را تهيه و آماده سازد.خانواده 

﴿ãΑ%ỳ Ìh�9 $# šχθ ãΒ≡§θ s% ’ n? tã Ï !$|¡ ÏiΨ9$# $yϑÎ/ Ÿ≅ āÒ sù ª! $# óΟ ßγŸÒ÷è t/ 4’n?tã <Ù÷è t/ !$ yϑÎ/ uρ (#θà) x+Ρr& ôÏΒ 

öΝÎγÏ9≡uθ øΒr&﴾  :34[النساء.[  

آنكـه خداونـد برتـري داده بعضـي از آنـان را بـر        ي همردان مسلط هستند بر زنان به واسط«
  .»هايشان بعضي ديگر و بخاطر آنچه كه خرج كردند از مال

  .)1(مرد سرپرست خانواده بوده و راجع به اعضاي آن مسئوليت دارد

﴿àM≈ys Î=≈¢Á9 $$sù ìM≈tGÏΖ≈s% ×M≈sà Ï+≈ym É=ø‹tó ù=Ïj9 $ yϑÎ/ xá Ï+ym ª!   ].34[النساء:   ﴾#$

مال و آبرو در غياب (شوهر) به سـبب   ي هفرمانبردار بوده و نگاهدارند پس زنان نيكوكار«
  .»باشند حفاظت خدا مي

زوجها كاره، لعنهــا كــل ملــك أة من بيتها و إذا خرجت المر «فرموده اند:  �حضرت رسول اكرم 
يعني وقتي كه زن از خانه خـارج  . «)2(»في السماء وشيٍء مرت عليه غير الجن واإلنس حتى ترجــع

و شوهرش رضايت نداشته باشد، تمـام فرشـتگان آسـمان و هرچيـزي كـه زن از نـزد آن       شود 
  ».كنند تا زماني كه به خانه برگردد رد به غير از جن و انس بر وي لعنت ميزگ مي

  فرمايد: و خداوند مي

﴿ ÉL≈©9 $# uρ tβθ èù$sƒrB �∅ èδy—θ à± èΣ �∅ èδθÝàÏè sù £èδρã� àf ÷δ$# uρ ’Îû Æì Å_$ŸÒ yϑø9 $# £ èδθç/ Î�ôÑ$# uρ ( ÷βÎ*sù 

öΝà6uΖ÷è sÛr& Ÿξ sù (#θäó ö7s? £Íκö� n=tã ¸ξ‹Î6y™﴾  :34[النساء.[  

                                         

þθ#)﴿بخاري، باب صحيح  -1 è% ö/ä3 |¡ à+Ρr& ö/ä3‹ Î=÷δ r&uρ # Y‘$tΡ﴾ .از كتاب نكاح 

  به روايت طبراني از عبداهللا بن عمر. -2
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هـا   ترسيد پس ايشان را نصيحت كنيد و ترك كنيـد آن  شان ميي و زناني را كه از نافرمان«
  .»را در خوابگاه و بزنيد ايشان را، و اگر اطاعت كنند به ايشان سخت نگيريد

يعني كسي كه از خدا . «)1(»اللهَ  يُِطعِ  َلمْ  ِلَمنْ  طَاَعةَ  الَ «فرموده است:  �حضرت رسول 
يعني و در راه . «)2(»وال طاعة في معصية اهللا«كردن از او جايز نيست.  اطاعت نكند، اطاعت

اطاعت فقط در امر . «)3(»إنما الطاعة بالمعروف«» معصيت خداوند اطاعت از كسي جايز نيست
  .»معروف و مشروع جايز است

  فرمايد: خداوند متعال مي

﴿$ uΖøŠ¢¹ uρ uρ z≈|¡ΣM}$# Ïµ÷ƒy‰ Ï9≡uθ Î/ $YΖó¡ ãm ( β Î)uρ š‚# y‰ yγ≈y_ x8 Î�ô³ çFÏ9 ’Î1 $ tΒ }§øŠ s9 y7s9  Ïµ Î/ ÖΝù=Ïã Ÿξsù 

!$ yϑßγ÷è ÏÜ è?﴾    :8[العنكبوت.[  

ها كوشـش كننـد كـه     و انسان را به نيكويي كردن به پدر و مادرش امر كرديم، و اگر آن«
شرك ورزيدن به من وادار سازند در آنچه كه تو بـه آن علـم نـداري، پـس از ايشـان      تو را به 

  .»اطاعت مكن
شـود كـه بايـد داراي رئـيس و سرپرسـت باشـد، از        به اين ترتيب خانواده چنين تنظـيم مـي  
خواهد به نظم خانواده آسيبي وارد كنـد، حضـرت    رئيس آن بايد اطاعت شود و كسي كه مي

. يعنـي  )4(»وجهــا فلــيس منــاز علــى  أةفســد امــر أمــن «فرمايـد:   يد نموده و مـي رسول اكرم او را تهد
  ».كسي كه زني را بر همسرش فاسد سازد پس از آن شخص از ما نيست«

  عمل زن: ي محدوده

 ي در اين نظام زن به عنوان مربي خانه تعيين شده، همانطور كه كسب روزي بر عهده
باشد پس بر وي نيز واجب است كه آن اموال را در امور منزل به شكل صحيح به  شوهرش مي

                                         
 امام احمد روايت كرده است، از حديث معاذ. -1

 احمد روايت كرده است، از حديث عمران ابن حصين. -2

 امام بخاري، كتاب احكام. -3

 كشف الغمه شعراني. -4
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زن در . «)1(»مسؤولة وهي زوجها بيت على راعية والمرأة«پيامبر اكرم فرموده اند:  ،مصرف برساند
   ».خانه با اوست ي همسئول و سرپرست بوده و مسئوليت ادار شوهرش ي هخان

مثالً بر وي اداي  خانه است هيچگونه مسئوليتي نداردو نسبت به همه وظايفي كه در بيرون 
. جهاد هم بر او واجب نيست اگرچه جايز است كه در ميدان جهاد )2(نماز جمعه واجب نيست

حاضر شده و در راه خدمت به مجاهدين مشغول گردد چنانچه در آينده در اين باره بحث 
ين تشييع جنازه بر او واجب نيست، بلكه از مشايعت آن نهي شده خواهيم كرد و همچن

. حاضرشدن در مسجد و نماز جماعت بر وي واجب نيست و با مراعات بعضي شروط )3(است
اجازه دارند كه در مسجد حاضر شوند، به هر صورت اين كار نيكو و پسنديده زنان و قيود 

. خالصه اين كه بيرون )5(هي محرم سفر كند. همچنين او اجازه ندارد كه بدون همرا)4(نيست
آمدن زن از خانه در هيچ حال پسنديده و مطلوب نيست و بهترين هدايت و وصيت اسالم در 

tβ﴿حق وي اين است كه در خانه باشد، بطوريكه آية  ö�s% uρ ’ Îû £ä3 Ï?θã‹ç/﴾  به آن مطلب بطور

  .)6(كند واضح داللت مي
كدام يك از اوامر آيه مخصوص به زنان پيامبر است كه پرسيم كه در اين آيه  ولي ما مي

  اين قسمت را نيز مخصوص آنان بدانيم، در آيه آمده است:

﴿β Î) ¨ äø‹s) ¨? $# Ÿξ sù z÷èŸÒ øƒrB ÉΑ öθs) ø9$$ Î/ yì yϑôÜuŠsù “Ï%©! $# ’ Îû  Ïµ Î7ù=s% ÖÚ t� tΒ z ù=è% uρ Zω öθ s% $]ùρ ã�÷è ¨Β ∩⊂⊄∪ 

tβö� s% uρ ’ Îû £ä3Ï?θ ã‹ç/ Ÿω uρ š∅ ô_§� y9 s? yl•� y9 s? Ïπ̈Š Î=Îγ≈yf ø9 $# 4’n<ρW{ $# ( z ôϑÏ% r&uρ nο 4θ n=¢Á9 $# šÏ?# uuρ nο4θ Ÿ2̈“9 $# 

                                         

þθ#)﴿باب  ،بخاريصحيح  -1 è% ö/ä3 |¡ à+Ρr& ö/ä3‹ Î=÷δ r&uρ # Y‘$ tΡ﴾.  

  سنن ابوداود. -2
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  ].33و  32: [األحزاب  ﴾∪⊃⊃∩

كند كسي كـه در دلـش    پرهيزگاري كنيد پس ماليمت نكنيد در سخن پس طمع مياگر «
هايتـان و ظـاهر نكنيـد، زينـت و      مرض اسـت و بگوييـد سـخن نيكـو و قـرار بگيريـد در خانـه       

ها را مانند ظاهر كردن مردم جاهليـت اول، و برپـا داريـد نمـاز را و بدهيـد زكـات را و        زيبايي
هـا را   خواهد از شما دور كند پليـدي  جز اين نيست كه خدا ميفرمان بريد خدا و رسول او را، 

  .»اي اهل بيت (پيامبر) و شما را پاك و مطهر گرداند
ها مربـوط بـه همـه     حال شما در اين وصايا و اوامر فكر كنيد و بگوييد كه كدام يك از آن

د كـه در سـخن   ها اجازه دارنـ  زنان نيست، آيا الزم نيست كه زنان مسلمان متقي باشند؟ آيا آن
هـا مجـاز هسـتند كـه ماننـد       آميـز گوينـد؟ آيـا آن    نرمي نشان دهند و با مردان سخني تحـرك 

جاهليت پيشين خود را زينت نمايند؟ آيا سزاوار است كه نماز و زكات را ترك كننـد و خـدا   
گـذارد؟ در صـورتي كـه تمـام ايـن       ها را در ناپاكي مي و رسول را فرمان نبرند؟ و آيا خدا آن

tβ﴿امر مربوط به همه زنان مسلمان است، پس چـه دليـل وجـود دارد كـه     او ö�s% uρ ’ Îû £ ä3Ï?θ ã‹ç/﴾ 

مخصوص به زنان پيامبر باشد نه به همان زنان؟ برداشت اشتباه مردم بخاطر اول آيه اسـت كـه   
 گويد: اي زنان پيامبر! شما مانند ديگر زنان نيستيد، ولي اين اسلوب هيچ فرقي ندارد با ايـن  مي

ر كه شما به فرزندتان بگوييد اي پسر من، تو مانند ديگـر پسـران نيسـتي كـه در كوچـه و بـازا      
تناسب مرتكب شوي، سخن شما اين مفهـوم را نـدارد كـه    گردش كني و حركات و افعال نا م

فرزنـدان ديگـران پسـنديده و نيـك      ي هادبي و در كوچه گشـتن در بـار   حركات نامناسب، بي
پسـري كـه    معيـار اخـالق و محاسـن و فضـايل تعيـين شـود تـا هـر        است، هدف اين است كه 

خواهد شريف و نجيب باشد خود را با آن معيار مطابقت دهد، قرآن نيز اين روش را بـراي   مي
جاهليـت ماننـد زنـان اروپـاي امـروزي      ي  دز زمانـه زيرا زنـان عـرب    ؛راهنمايي زنان برگزيده

ات اسـالمي و تعلـيم حـدود اخـالق و قيـود      هـا مطـابق دسـتور    آزادي داشتند و برگرداندن آن
ين شـرايط اسـالم بـه    گرفت، در ا به تدريج صورت مي �اجتماعي به دست خود پيامبر اكرم 
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با ضابطه و اسلوب خاصي اهتمام و توجه كرد تا اين كه آنان سرمشق و چراغ امهات المومنين 
نظريه را تأييـد نمـوده و    هدايت زنان ديگر باشند، ابوبكر جصاص در كتاب احكام القرآن اين

 ؛گيرد مي زنان پيغمبر نازل شده ولي عموم زنان را در بر ي هنويسد: اين حكم اگرچه در بار مي
زيرا ما مامور هستيم كه از پيامبر متابعت كنيم مگر در آن حكـم كـه مخصـوص وي باشـد نـه      

  )445، ص 3امتش. (جزء 
كه در حاالت ضـروري و الزم هـم بـه    كند  گيري نمي ولي اسالم در اين باره آنقدر سخت

خروج ندهد، مثالً اگر سرپرست مرد نداشته باشد، يا براي تـأمين معـاش خـانواده     ي هزن اجاز
در بيرون از منزل به كاري مشغول باشد و يا بعلت بيماري يا ناتواني و مسايل ديگر مجبـور بـه   

اجـازه كامـل داده اسـت، در    خروج از منزل باشد، در همه اين احوال و شـرايط قـانون بـه وي    
خداوند بـه شـما   «. يعني )1(»ِلَحــَواِئِجُكن  َتْخُرْجنَ  َأنْ  َلُكن  اللهُ  َأِذنَ  َقدْ «حديث شريف آمده است: 

ولي بايـد دانسـت كـه    » زنان اجازه داده كه به منظور رفع احتياجات خود از منزل خارج شويد
توانـد   ضـروريات اسـت و بـس و ايـن نمـي      اين اجازه براي زنان همـراه بـا مراعـات شـرايط و    

عمومي نظام اجتماع اسالمي را تغيير دهد، آن قاعده اصـلي ايـن اسـت كـه محـدوده       ي هقاعد
كار زن در داخل خانه است و بيرون رفتن از خانه جايز نيست مگر به هنگام ضـرورت و نيـاز،   

  .پس الزم است كه غير از آن مقاصد و معاني چيز ديگري برداشت نگردد

  قيد و بندهاي الزامي:

هاي بسياري وجود دارد ولي آن آزادي اراده و خود  براي زن بالغ در امور شخصي آزادي
تواند كـه بـه هرجـا و بـا      مختاري كه به مرد بالغ داده شده و به او داده نشده است، مثالً مرد مي

تواند سـفر   محرم نميبدون  –دوشيزه باشد يا متأهل و يا بيوه  –هر شرايطي سفر كند، ولي زن 
براي زنـي كـه بـه خـدا و روز قيامـت ايمـان دارد جـايز        «فرمايد:  مي �زيرا رسول اكرم  ؛كند

نيست كه سه روز يا بيشتر از آن سفر كند مگر اين كه همراه او پدر يا برادر يا شوهر يا پسر يـا  

                                         
 ».اباحه الخروج النساء لقضاء حاجه االنسان«مسلم باب ». خروج النساء الحوائجهن«بخاري، باب  -1
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 �سـول  روايـت شـده اسـت كـه حضـرت ر      �. و از ابـوهريره  )1(»هايش باشند يكي از محرم
براي زن مسلمان جايز نيست كه مسـافت يـك شـب و روز را سـفر كنـد مگـر اينكـه        «فرمود: 

  .)2(»همراه وي محرمي باشد
بر اينكه هـدف در يكـي دو روز    داختالف در تعيين مدت سفر در اين روايات داللت دار

ود كه بودن مسافرت نيست، بلكه مقصود اين است كه براي زن در سفر آنقدر آزادي داده نش
سبب فتنه گردد، از اين رو پيامبر اكرم در تعيين مسافت يا مدت سـفر اهميـت نـداده انـد و بـا      

  هاي متفاوت داده اند. كنندگان پاسخ مراعات وقت، شرايط، مناسبات و احوال سوال
تواند هر زني را كـه بخواهـد بـه همسـري اختيـار       مرد در ازدواج آزادي كامل دارد، او مي

و او حـق دارد كـه از كنيـزش اسـتفاده جنسـي       .مسلمان باشد يا از اهل كتاب كند، خواه زنش
تواند بـا مـرد غيـر مسـلمان ازدواج كنـد.       ببرد، ولي زن اين همه آزادي و اختيار ندارد، او نمي

از كنيـز را  ي جنسـي   ببـرد. اسـالم اسـتفاده   جنسـي   ي هتواند از غالمش استفاد همچنين زن نمي
ئـل نشـده اسـت،    وري جنسـي از غـالم را قا   بـراي زن حـق بهـره    ؛ امابراي مرد قائل شده است

دچـار اشـتباه شـد و بـا      »َأْيَمــانُُكمْ  َمَلَكــتْ  َمــا«زني در تفسير  تفاروق  عمر چنانچه در زمان
رسـيد موضـوع را در مجلـس    تفاروق عمر  همبستر شد وقتي كه جريان به گوشغالمش 

زن ايـن  كـرد   خداوند عمـل «صادر كردند كه: شوراي خود مطرح كرد، ايشان به اجماع فتوي 
زن ديگـري  ». شمارد، او كتاب خداوند را بر غير معنيش تفسير كرده است را زشت و قبيح مي

اجـازه خواسـت، عمـر او را شـديداً تنبيـه كـرد و گفـت:         تاين موضوع از عمر  ي هدر بار
  .)3(»ند نشده اندقيدوب هميشه امت عرب زندگي خوبي خواهند داشت ماداميكه زنانش بي«

به استثناء كافر و غالم، زن در انتخاب شوهر از بين مردان آزاد مسلمان آزادي و اختيار 
پدر، پدر بزرگ، برادر و ديگر  ي هدارد، ولي در اين هنگام نيز بر وي واجب است كه نظري

توانند او را بدون  هايش را مراعات كند و اين هم قطعي است كه اوليايش نمي سرپرست

                                         
 ».كراهية أن تسافر المرأة وحدها«ترمذي، باب  -1

 ».في المرأة تحج بغير محرم«ابوداود، باب  -2

  كشف الغمة شعراني. -3



    

  حجاب      186
    

 ي هزن بيوه در بار«فرمايند:  مي �رضايت خودش به ازدواج كسي درآورند، حضرت رسول 
از  آيد مگر آنكه تر است و دختر باكره به ازدواج كسي در نمي خودش از سرپرستش محق

براي زن هم مناسب نيست كه بدون رضايت مسئول و اما ، »سرپرستش اجازه گرفته شود
كريم در نكاح  اش با هركس كه بخواهد ازدواج كند، از اين رو قرآن سرپرست خانواده

Ÿω﴿كند:  را استعمال مي» نكح، ينكح«مردان باب ثالثي از فعل  uρ (#θßs Å3Ζs? ÏM≈x. Î�ô³ ßϑø9 $#﴾ 

£﴿و  »با زنان مشرك ازدواج نكنيد«]، يعني 221[البقره:  èδθ ßs Å3Ρ$$ sù Èβ øŒÎ*Î/ £ ÎγÎ=÷δr&﴾  :النساء]

نكاح زن باب افعال را  ي هولي در بار »شان خانواده ي هازدواج كنيد با آنان با اجاز«]، يعني 25

θßs#)﴿گويد:  استعمال كرده مي Å3Ρ r&uρ 4‘ yϑ≈tƒF{ $# óΟ ä3ΖÏΒ﴾  :و به ازدواج «]، يعني 32[النور

Ÿω﴿و  »شوهر را درآوريد زنان بي uρ (#θßs Å3Ζè? tÏ. Î� ô³ßϑ ø9$# 4®L ym (#θãΖÏΒ÷σ ãƒ﴾  :يعني 221[البقره ،[

  و زنان مؤمن را به ازدواج مردان مشرك درنياوريد تا اينكه آنان ايمان آورند.«
و شـوهردار تـابع شـوهر اسـت،     هل أسخن مذكور اين معني را دارد كه همانطور كه زن مت

باشد، ولي ايـن تـابع بـودن بـه ايـن معنـي        همانطور نيز دختر باكره تابع مرد مسئول خانواده مي
نيست كه او در كارهاي خود هيچ اختياري ندارد بلكه هدف اين است كه چون مرد در حفظ 

يت دارد، لـذا  نظام اجتماعي، صيانت اخالق خانواده و عدم اخالل داخلي و خارجي آن مسئول
براي حفاظت اين نظام بر زن الزم است كه از مردي متابعت كند كه مسـئول ايـن كـار اسـت،     

  چه آن مرد شوهرش باشد يا پدر و يا برادرش.

  حقوق زن:

$﴿وقتــي كــه انســان بــه مفهــوم آيــه:  yϑ Î/ Ÿ≅ āÒ sù ª! $# óΟ ßγŸÒ ÷è t/ 4’ n?tã <Ù ÷è t/﴾  بــه عنــوان يــك

حقيقت طبيعي اعتراف كند همراه آن از روي قطع و يقين نيز تصديق خواهد كرد كـه مـردان   
بر زنان درجه و غلبه دارند، لذا او مطابق با علم بيولوژي و روانشناسي به وجود تفاوت بـين زن  

هردو طبقه را بـا توجـه بـه ايـن      ي هنمايد، پس وظيف كند و آن را مراعات مي و مرد اعتراف مي
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كند كـه اعتـراف بـه حقـوق      ديگري برخورد مي ي هكند و بعد از آن با مسئل اختالف تعيين مي
گيرد: نظر مي زن است، اسالم در اعتراف به حقوق زن سه چيز مهم را مد  

اينكه نبايد به مـرد اجـازه داده شـود كـه بـه سـبب صـالحيتي كـه در حفاظـت نظـام            -اول
ــد و خــالف صــالحيت خــويش را و نبايــد ه دارد از آن ســوء اســتفاده كنــد، خــانواد در راه ب

مرد و زن ماننـد   ي هرابطدر نتيجه ظلم بر زن سازد و  ي هآن را وسيلوده و مصلحت استعمال نم
  رابطه مالك و مملوك گردد.

اينكه به زن فرصت داده شود تا استعداد و مواهـب فطـريش را در چهـارچوب نظـام      -دوم
جتماعي در حد اعالي آن بكار اندازد و آن سهمي كه در عمران بنيان اجتماعي دارد به وجه ا

  كند. ءاحسن ادا
اعالي موفقيت و ترقي برسد ولـي الزم   ي همال فراوان دارد كه زن به درجتاينكه اح -سوم

وي باشد، نـه اينكـه در قالـب كارهـاي      ي هاست كه موفقيت و ترقي وي در قالب وظايف زنان
مردانه و بايد تذكر داد كه اگر زن، زندگي خود را بـا زنـدگي مـردان برابـر سـازد و زنـدگي       

ها را تقليد نمايد، اين وضع نه به نفع اجتماع است و نه به نفع خـود زن و از ايـن كـار هـيچ      آن
  آيد. اي بدست نمي ثمره

ور سـه گانـه   حقوق اجتماعي و اقتصادي گسترده و وسيعي را كه اسالم با مراعـات ايـن امـ   
فوق به زن اعطا نموده و براي او عـزت، شـرافت و كرامـت قائـل شـده و بـه منظـور حفاظـت         
دائمي از اين حقوق و امتيازات، احكام اخالقي و قانوني وضع كـرده اسـت، در هـيچ يـك از     

  شود. هاي اجتماعي قديم و نوين يافت نمي نظام

  حقوق اقتصادي:

كنـد   ر اجتمـاع ثابـت كـرده و آن را محافظـت مـي     ترين چيزي كه منزلـت انسـان را د   مهم
استحكام حالت اقتصادي او است، حقيقت اين است كه غير از اسالم تمام قوانين دنيا زن را از 

ارزش ساخته انـد و ضـعف و نـاتواني اقتصـادي زن بزرگتـرين       اقتصادي ضعيف و كم ي هجنب
كه اين حالت را تغييـر دهـد و   اسباب عبوديت و بردگي او است، اروپا در اين اواخر خواست 

هـا باعـث فسـاد     زن را به عنوان يك عضـو صـاحب در آمـد تبـديل كنـد، ولـي ايـن كـار آن        
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بزرگتري در مقايسه با قبل شد، ولي اسالم در اين مسير نيز راه متوسطي را اتخاذ كرده و بـراي  
اوالد و ديگـر   تواند از پـدر، شـوهر،   زن در ميراث حق فراواني را قائل شده بطوري كه زن مي

مـالي   . براي او اعطاي مهريه را از جانب شوهر الزم گردانيـد و هـر  )1(خويشاوندانش ارث ببرد
رسـد در آن حـق مالكيـت و تصـرف كامـل را دارد و پـدر يـا         كه از اين طريق به دست او مي

عـالوه  خل و تصرف كننـد،  مال او د توانند كه در شوهر يا برادر و يا ديگر خويشاوندانش نمي
بر آن اگر با ثروت خود تجارت نموده و از آن سود و منفعت بدست آورد و يا مشغول كسب 
و كار ديگري گردد، همه آن در آمدها مربوط به او بوده و در تمام شرايط او مالك آن است 
و به هرحال نفقه او بر شوهرش الزم است، زن هرچند صاحب مال و ثروت باشد باز هـم نفقـه   

اي مسـتحكم   شوهرش است و طبق اين قانون وضع اقتصادي زن در اسالم به انـدازه  او برعهده
  است كه ممكن است داراي وضع اقتصادي بهتري نسبت به مرد باشد.

  حقوق اجتماعي:

زن در انتخاب شوهر اختيار كامل دارد و هيچ كسـي حـق نـدارد بـدون رضـايت و يـا        -1
صـورتيكه زن، مـرد مسـلمان آزادي را انتخـاب     اش او را به همسري كسي در آورد، در  اجازه

كند هيچ كس اين حق را ندارد كه او را از انتخابش منع كند، ولي اگر مردي را انتخاب كنـد  
تواننـد بـه انتخـاب او     كه از نظر منزلت و موقعيت اجتماعي با وي برابري نكند، اوليـاي او مـي  

  اعتراض كنند.
لـع و جـدايي   يا عقيم باشد زن حق فسخ، ُخ ظالم، بدخو و يدر صورتيكه شوهر شخص -2

  را دارا خواهد بود.

                                         
اسالم حق زن را در ميراث نصف حق مرد گردانيده است، دليل آن اين است كه نفقه و مهر زن بر مـرد واجـب اسـت و نـه تنهـا       -1

پدر يا برادر يـا  اش بر شوهرش الزم است بلكه در صورت شوهر نداشتن، چه باكره باشد و چه بيوه، نفقه و سرپرستي او بر  نفقه
كند كـه بـه او    عدالت و انصاف اقتضا مياين تكاليف آزاد است. بنابراين، پسر و يا ديگر اقاربش واجب است چون زن از همه 

 از ميراث نصف سهم مرد منظور شود.
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مرد وظيفه دارد كه در روابط خانوادگي بـا زن داراي روش نيـك و پسـنديده باشـد و      -3
آن سلطه و غلبه را كه شريعت براي او قائل شده است، در راه ضرر و زيان زن استفاده نكنـد،  

  فرمايد: خداوند مي

﴿£èδρç� Å°$tã uρ Å∃ρã� ÷è yϑ ø9 $$Î/﴾  :19[النساء.[  

  .»يعني با زنان به صورت پسنديده زندگي كنيد«

﴿Ÿω uρ (# âθ|¡Ψ s? Ÿ≅ ôÒ x+ø9 $# öΝä3uΖ÷� t/﴾  :237[البقره.[  

  .  »فضل و احسان را در بين خود فراموش نكنيد«يعني 
بهترين شـما كسـي   «يعني  »لطفكــم بَاهلــهأخيركم، خيركم لنسائه و «فرمايند:  مي عپيامبر اكرم 

هـا و   توصـيه هـا فقـط    ايـن توصـيه  » اش مهربانتر باشـد  است كه به زنش خوبي كند و با خانواده
كنـد كـه اگـر مـردي از ايـن سـلطه و        باشد، بلكه شريعت حكـم مـي   نمي هاي اخالقي سفارش

عليه شـوهر  اش بر عليه زن خود استفاده كند و بر او ظلم و ستم روا دارد، زن حق دارد بر  غلبه
  از قانون استمداد طلبد.

در صورتيكه زن بيوه يا مطلقه باشد و يا بدليل ديگري بين او و شوهرش جدايي بيافتد،  -4
تواند بدون هـيچ قيـد و شـرطي شـوهر دومـي را انتخـاب كنـد و در تأييـد ايـن مطلـب            زن مي

ندارند و ايـن حقـي    گويد كه بعد از اين ازدواج، شوهر اول و نزديكان او بر وي هيچ حقي مي
  است كه تا امروز حتي در آمريكا و اروپا نيز به زن داده نشده است.

در قوانين ديواني و جنايي ميان زن و مرد مساوات كامل برقـرار اسـت، قـانون اسـالمي      -5
  در حفاظت جان و مال زن و مرد هيچ تبعيضي را قائل نشده است.

  تعليم و تربيت زن:

جازه داده تا علوم ديني و اجتماعي را بياموزد بلكه او را تشويق و اسالم نه تنها به زن ا
داند،  تمجيد نيز نموده است و تعليم و تربيت زن را مانند تعليم و تربيت مرد حتمي و الزم مي

گرفتند  زنان مسائل ديني و اخالقي را مانند مردان از وي ياد مي عدر زمان حيات پيامبر اكرم 
ي زنان وقت معيني را تعيين كرده بودند كه در آن ساعت زنان براي تعليم برا عو پيامبر اكرم 
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به  ل ي صديقه عايشه همسران مطهر آن حضرت و بخصوصشدند،  و آموختن حاضر مي
آموختند و  معلماني بودند كه نه تنها زنان بلكه مردان نيز از آنان مسائل ديني را مي ي همنزل

گرفتند، اين تعليم تنها به زنان  ها تفسير، حديث و فقه ياد مي بزرگان صحابه و تابعين از آن
كرد تا كنيزان را هم تعليم دهند،  امر مي عآزاد و اشراف منحصر نبود بلكه پيامبر اكرم 

َعلَمَها َولِيَدةٌ  ِعْنَدهُ  َكاَنتْ  َرُجلٍ  َأيَما«است: شريف آمده در حديث  چنانچه  تـَْعِليَمَها، فََأْحَسنَ  فـَ
َها، فََأْحَسنَ  َوَأدبـََها اگر كسي كنيزي داشته باشد و « :. يعني)1(»َأْجَران فـََلهُ  َوتـََزوَجَها َأْعتَـَقَها ثُم  تَْأِديبـَ

تعليم و تربيت او را به خوبي انجام دهد و به بهترين علوم و آداب او را آراسته كند، سپس او 
  ».دهد را آزاد ساخته و با وي ازدواج كند خداوند به او دو پاداش مي

زي قائـل  شود كه اسالم در تعليم و تربيت بين زن و مرد هيچ فرق و امتيـا  از اينجا معلوم مي
و لـذا تعلـيم و تربيـت     ،گذارد ها فرق مي نيست ولي بدون شك در نوع و چگونگي تربيت آن

زن در اسالم آن است كه او را به عنوان يك زن الگو و نمونه، مربي و مدير خانه تربيـت كنـد   
و در صورتيكه محل تالش و فعاليت زن خانـه باشـد، پـس بـر او واجـب اسـت بـه خصـوص         

زد كه در محيط خانه مفيد باشد، بعد از آن علـومي را كسـب كنـد كـه بـه وي      علومي را بيامو
دهد، لذا از جمله واجبات اين است كـه   انسانيت، تهذيب، اخالق و وسعت نظر را آموزش مي

مند گردد، بعد از آن اگر خداوند به زنـي عقـل بلنـد و     هر مسلمان از چنين تعليم و تربيت بهره
طبيعي اعطا كرده باشد و او بخواهد كه غير از علوم مـذكور علـوم و   فكر عالي و باالتر از حد 

شود، ولي بشرطي كه حدودي را كه شـريعت   فنون ديگري را بياموزد پس اسالم مانع آن نمي
  وضع كرده، رعايت كند.

  معناي صحيح آزادي زن:

را اين حقي است از حقوق زن، ولي انسان شكر نعمتي را كه خداونـد بـه زن اعطـا نمـوده     
شـود كـه    زيرا اگر به تاريخ جوامع بشري نظر انداخته شود مشاهده مـي  ؛تواند بجاي آورد نمي

شود. والدت دختر براي پـدر   وجود زن در اين دنيا با ذلت، خواري، گناه و معصيت عنوان مي

                                         
 صحيح بخاري، كتاب نكاح. -1
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ارزش و اهميـت   شـد، خويشـاوندان عـروس از جملـه نزديكـان، بـي       عار و ننگ محسوب مـي 
عـروس و پـدر زن و مـادر زن بـراي      ي هدر زبان اردو هم اكنون نيز كلمـ  آمدند و بحساب مي

ها زنده بگـور كـردن دختـران     شود، در بسياري از ملت دادن و تحقير كردن استعمال مي دشنام
رواج داشت تا از اين ننگ و عار خود را نجات دهند، چنانچه قرآنكريم اين عـادت و صـفت   

  دهد: جاهلي را چنين شرح مي

﴿# sŒÎ)uρ t� Ïe±ç0 Νèδ ß‰ ym r& 4s\ΡW{$$ Î/ ¨≅ sß …çµ ßγô_ uρ #tŠuθ ó¡ ãΒ uθèδ uρ ×ΛÏà x. ∩∈∇∪ 3“u‘≡uθ tG tƒ zÏΒ ÏΘ öθ s)ø9 $# ÏΒ 
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شد، از فرط خشم و غضـب رويـش    داده ميوقتي كه يكي از مردان به والدت دختر خبر «
داشت، (او در پيش خـود دو   گشت و اين خبر را بخاطر زشتي آن از ديگران پنهان مي سياه مي

كـرد و يـا اينكـه او را در زيـر      راه داشت) يا آن دخترك را با ذلـت و خـواري نگهـداري مـي    
  .»نمود خاك مي

كردند كه آيا زن انسـان اسـت    ناقشه ميعلما و رهبران ديني در طي ساليان دراز مباحثه و م
كردنـد از   . پـس وقتـي كـه علمـا چنـين فكـر مـي       ؟ و آيا خداوند به زن روح داده اسـت؟ يا نه

توان داشت؟ در مذهب هندو خواندن كتاب بودا بـر زن حـرام بـود و     جاهالن چه انتظاري مي
نيسـت و در ديـن    گفت: اگر مردي با زني تماس پيدا كنـد ديگـر او را نجـاتي    مذهب بودا مي

نشـين نـه علـم     گفتنـد كـه پـرده    ها مي شد. يوناني يهود و مسيح زن منبع همه گناهان شمرده مي
دارد نه تمدن نه فرهنگ و نه حقوق مدني، همين وضـع در روم، ايـران، چـين، مصـر و ديگـر      
مراكز تمدن انساني وجود داشت. بردگي، محكوميت و بدبيني عمومي از جمله اوصاف جـدا  

كرد كـه او   شد، حتي روي خود زن نيز تأثير كرده و خودش احساس مي ذير زن شمرده ميناپ
كرامت و عزت نفس ندارد، فراموش كرده بود كه او هم در دنيـا حقـوق و منزلـت اجتمـاعي     

اي احسـاس بردگـي و حقـارت را بـر زن      دارد كه بايد از آن استفاده كند بلكه مـرد تـا انـدازه   
كرد تا افتخار كند كه كنيز شـوهرش باشـد و ايـن چنـين      را وادار ميتحميل كرده بود كه زن 

  عقيده داشته باشد كه شوهر معبود و خداي او است.
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تنها ديني كه در چنين اوضاع و شرايط نه تنها از نظر قانوني و عملـي بلكـه از نظـر فكـري     
رد را اصـالح كـرد   انقالب بزرگي را به راه انداخت اسالم بود، اين اسالم بود كه تفكر زن و م

و در ذهن انسان عزت، كرامت و حقـوق زن را زنـده نمـود لـذا كلمـاتي از قبيـل حقـوق زن،        
شنويد انعكاس آن انقالب عظيمي است كـه   تعليم و تربيت زن و نهضت زنان را كه امروزه مي

تنهـا   يشـان و ا ،ايجاد كرد و طرز تفكر انساني را تا روز قيامت عوض كـرد  عحضرت رسول 
  بري بود كه به تمام جهانيان فهمانيد كه زن مانند مرد انسان است:پيام

﴿/ä3s) n=s{  ÏiΒ <§ ø+ ‾Ρ ;ο y‰ Ïn≡uρ t,n= yzuρ $ pκ÷] ÏΒ $ yγy_ ÷ρy—﴾  :1[النساء.[  

(خداوند ذاتي است كه) شـما را از يـك نفـس آفريـده و از آن نفـس همسـر او را خلـق        «
  فرقي ندارند:. و نيز اعالم نمود كه نزد خدا زن و مرد هيچ »كرد

﴿ÉΑ%ỳ Ìh�=Ïj9 Ò=ŠÅÁ tΡ $£ϑÏiΒ (#θç6|¡ oKò2 $# ( Ï !$|¡ ÏiΨ=Ï9 uρ Ò=ŠÅÁ tΡ $®ÿÊeΕ t÷|¡ tG ø.   ].32[النساء:  ﴾#$

مردان را سهمي است از آنچه كه كسب كردند و زنان را نيز سهمي است از آنچه كسب «
  .»كردند

براي زنـان نيـز ميسـر و    رسد  آن مراتب روحي كه مرد توسط ايمان و عمل صالح به آن مي
برسد هيچ مانعي وجود نـدارد  » ابراهيم بن ادهم«تواند به مقام  مهيا است و در جايي كه مرد مي

  ارتقا پيدا كند:» بصري ي رابعه«كه زن در مرتبه كمال روحي به مقام 

﴿z>$ yf tFó™$$ sù öΝßγs9 öΝßγš/ u‘ ’ÎoΤr& Iω ßì‹ÅÊé& Ÿ≅ uΗxå 9≅Ïϑ≈tã Νä3Ψ ÏiΒ  ÏiΒ @�x. sŒ ÷ρ r& 4 s\Ρ é& ( Νä3àÒ ÷èt/ .ÏiΒ 

<Ù ÷è t/﴾    :195[آل عمران.[  

سازم عمل هيچ يك از شـما را چـه    و خداوند دعاي ايشان را قبول كرد كه من ضايع نمي«
  .»مرد باشد و چه زن، بعضي از شما جزء بعضي ديگر هستيد

﴿∅tΒ uρ ö≅ yϑ÷è tƒ zÏΒ ÏM≈ys Î=≈¢Á9$# ÏΒ @�Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4 s\Ρé& uθèδ uρ ÖÏΒ ÷σ ãΒ y7Í×‾≈s9 'ρ é' sù tβθ è=äzô‰ tƒ sπ̈Ψ yf ø9 $# 
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هـا   و كسي كه از شما چه زن و چه مرد با داشتن ايمان عمل صـالح انجـام دهـد، پـس آن    «
  .»شود ها نمي شوند و كوچكترين ظلمي به آن داخل بهشت مي

زن دارد، همان حق را  ربه زن و مرد فهمانيد كه حقي را كه مرد ب عسپس حضرت محمد 
  مرد دارد: رزن ب

﴿£çλm; uρ ã≅ ÷WÏΒ “Ï% ©!$# £Íκö� n=tã﴾  :228[البقره.[  

  .»زن است، همان حقوق نيز براي زن وجود دارد ي و همان حقوقي كه برعهده«
اوست كه زن را از گودال ذلت و خواري نجات داد و در مقـام عـزت و كرامـت نشـاند و     
اوست كه به پدر فهماند كه داشتن دختر نه تنها ننگ و عار نيست بلكه اگـر پـدر آن دختـر را    

گردد، چنانچه پيامبر اكرم فرمـوده   خوب تربيت كند و حقوقش را ادا نمايد مستحق بهشت مي
ُلَغا َحتى ارِيـَتَـْينِ جَ  َعالَ  َمنْ «است:    .)1(»َأَصاِبَعهُ  َوَضم  َوُهوَ  َأنَا اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  َجاءَ  تـَبـْ

ها باشد، من و او در روز  كسي كه مسئول و سرپرست دو دختر تا وقت بلوغ آن«يعني 
 فََأْحَسنَ  ِبَشْيءٍ  اْلبَـَناتِ  ِمنْ  ابْـُتِليَ  َمنْ  وَ «». قيامت اين چنين هستيم و انگشتانش را به هم چسبانيد

 ِإلَْيِهن  ًرا َلهُ  ُكن دختران به مشكلي گرفتار شود و باز به  ي هو كسي كه بواسط. «)2(»النار ِمنْ  ِستـْ
و ». شوند اي در مقابل آتش مي ها در روز قيامت براي او پرده ها احسان و نيكي كند، آن آن

كه بهترين چيزي كه خدا در دنيا به  است كه به شوهر فهمانيد شخصيتيهمچنين پيامبر اكرم 
رُ «او اعطا كرده است همسر صالح است:  َيا َمَتاعِ  َخيـْ نـْ اِلَحةُ  اْلَمْرَأةُ  الدبهترين متاع دنيا . «)3(»الص

َيا ِمنَ  ِإَلي  ُحببَ «حديث ديگري فرموده است: ». زن صالح است نـْ َساُء،: الديبُ  النَوُجِعَلتْ  َوالط 
و  ،تر است از چيزهاي دنيا زن و بوي خوش برايم دوست داشتني. «)4(»الصالةِ  ِفي َعْيِني قـُرةُ 

َيا َمَتاعِ  ِمنْ  َوَلْيسَ «». ورشني و آرامش چشم من در نماز است نـْ اْلَمْرَأةِ  ِمنَ  َأْفَضلَ  َشْىءٌ  الد 
كه به پسر امر  است جم پيامبر اسال، »و در دنيا هيچ چيز بهتر از زن صالح نيست. «)5(»الصاِلَحةِ 
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ترين مخلوقات براي اكرام و عزت و خدمت و رفتار پسنديده بعد از خدا  كند كه مستحق مي
 ثُم  :قَالَ . ُأمكَ  :قَالَ  ؟َصَحابَِتى ِبُحْسنِ  َأَحق  َمنْ  اللهِ  َرُسولَ  يَا َسَأَل رَُجُل:«و رسول، مادر است: 

شخصي از « :. يعني)1(»َأبُوكَ  ثُم : قَالَ  ؟َمنْ  ثُم  :قَالَ . ُأمكَ  قَالَ  ؟َمنْ  ثُم  :قَالَ . ُأمكَ  :قَالَ  ؟َمنْ 
كيست؟ من  ي ترين فرد براي رفتار خوب و پسنديده حضرت رسول پرسيد كه مستحق

: مادرت. باز پرسيد بعد از آن؟ باز پيامبر فرمودند: مادرت. و بار سوم پرسيد كه بعد فرمودند
پرسيد، بعد از آن؟ پيامبر اكرم پاسخ  جواب فرمودند: مادرت. و شخص؟ در از آن كيست
  ». دادند: پدرت

و خداوند نافرماني از مادران . «)2(»األُمَهاتِ  ُعُقوقَ  َعَلْيُكمْ  َحرمَ  اللهَ  ِإن «و هم چنين فرمودند: 
  ».حرام گردانيده است )اوالدشما (را بر 

كرد كه عواطف و احساسات شديد تنها بخاطر فطرتي  اين پيامبر است كه براي انسان بيان
است كه خداوند ايشان را بر آن فطرت آفريده، اين صفت براي زنان عار و ننگ نبوده بلكه 

هاست و اگر بخواهي كه از وي نفعي ببريد وقتي به اين هدف  از خصوصيات و جمال آن
يد او را مانند مرد مستقل و رسيد كه با او مطابق فطرتش عمل كنيد و اگر خواسته باش مي

 َأَقْمتَـَها ِإنْ  َكالضَلِع، اْلَمْرَأةُ «رود. پيامبر اكرم فرموده اند:  شكند و از بين مي استوار سازيد، او مي
است كه اگر بخواهيد آن  زن مانند استخوان پهلو. «)3(»ِعَوج َوِفيَها ِبَها اْسَتْمتـَْعتَ  َوِإنِ  ، َكَسْرتَـَها

اي ببريد، بايد در همين حالت  شكند، و اگر بخواهيد از وي بهره و استفاده را راست كنيد مي
  ».كجي از آن استفاده كنيد
اولين مصلح و بلكه در حقيقت آخرين مصلحي است كه ذهنيـت   �همچنين پيامبر اسالم 

ها تفكر صحيح و  اي تفكر جاهلي در آنزن تغيير داد و به ج ي همرد و حتي خود زن را در بار
بلكه براساس عقل محض اسـتوار اسـت،    اساس عواطف نيست ها بر معتدل ايجاد كرد، كه اين

سپس آن حضرت تنها به اصالح داخلي كفايت نكرده بلكه اسباب پاسـداري از حقـوق زن را   
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د، به آنان چنان شـعور  نيز تهيه نموده و با قدرت قانون او را از تهديد تجاوز مردان حمايت كر
خـود را بشناسـند و بـراي حفاظـت آن از قـانون اسـتمداد و يـاري         ي هداد كه حقـوق مشـروع  

  جويند.
دانســتند و  كننــده، دلســوز و پناهگــاه مــي را بهتــرين يــاري �زنــان، شــخص پيــامبر اكــرم 

نيـز   داشـتند، شـوهران   م مردان را بدون هيچ مشكلي به ايشان عرضه ميلترين تجاوز و ظ جزئي
كردند كه مبادا از ايشان عملي صادر شود كـه موجـب شـكايت بـه حضـور پيـامبر        احتياط مي

در زمان حضرت رسول ما در «روايت است كه گفت:  �گردد، چنانچه از ابن عمر  �اكرم 
كرديم، از ترس اينكه مبادا در رابطه بـا مـا    كردن با زنان خود احتياط مي گفتن و شوخي سخن

گفتـيم و شـوخي    وقتي كه آن حضرت وفات يافت ما به راحتـي سـخن مـي    چيزي نازل شود،
  .)1(»كرديم مي

در سنن ابن ماجه آمده كه حضرت رسول امر كرده بود كه كنيزان خدا را نزنيد، عمر 
آمد و گفت: اي رسول خدا، زنان با شوهرانشان سر ناسازگاري گذاشته  �نزد پيامبر فاروق 

شان را فرو  ها رخصت داد، تا آن روز مردان خشم در زدن آن �اند، سپس حضرت رسول 
تم قرار گرفتند و چون صبح شهايشان مورد ضرب و  بردند و در آن روز هفتاد زن در خانه مي

َلةَ  طَافَ  َلَقدْ «پيامبر گرد آمدند، پيامبر مردم را جمع كرد و فرمود:  ي هشد زنان بر در خان  الليـْ
عُ  ُمَحمدٍ  ِبآلِ  امشب هفتاد زن . «)2(»ِخَيارَُكمْ  ُأولَِئكَ  َتِجُدونَ  َفالَ  َزْوَجَها َتْشَتِكى اْمَرَأةٍ  ُكل  اْمَرَأةً  ونَ َسبـْ

ها  آل محمد آمده اند و همه از شوهران خود شكايت داشتند، بدانيد كه آن ي هبه در خان
  ».شما نيستند ي همردان برگزيد

اسـالمي عـزت و فضـيلت و مقـام      ي هدر جامعاين اصالح اخالقي و قانوني است كه به زن 
شـود، لـذا بـراي زن مسـلمان      بااليي اعطا كرد كه نظير آن در ديگر جوامـع بشـري ديـده نمـي    

فرصت و وسايل آماده است كه از ديد مادي و عقلي ترقـي و رشـد كنـد، از لحـاظ معنـوي و      
رسـد و   بـه آن مـي   روحي به مدارج عالي عزت و كرامتي برسد كه مرد در امو ديني و دنيـوي 
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شـود، در ايـن مـورد     زن بودن او مانع پيشرفت و ترقي وي به مدارج عالي شرافت و عزت نمي
هـا را پشـت سـر گذاشـته      اسالم از تمام دنيا، حتي در قرن بيستم نيز سبقت و پيشي گرفته و آن

ايي است و ترقي و رشدي كه اسالم دارد فكر انساني هنوز به آن درجـه نرسـيده، تمـام چيزهـ    
كه غرب به زن داده بخاطر زن بودن او نبوده است بلكه اول او را از طبيعت زن بودنش بيـرون  

ها را به او اعطا كرده است، ولـي زن بـه عنـوان     آورده و او را مرد يا مثل مرد ساخته، سپس آن
ارزشـي اسـت. لـذا     يك زن هنوز هم مانند جاهليت قديم در نظرشان مخلوق خوار، ذليل و بي

كه به عنوان مربي خانه، كدبانو و مادر باشد و يا به عبـارت ديگـر زنـي كـه بـه طبيعـت و        زني
هـا هـيچ عـزت و قـدر و شـرف نـدارد،        حقيقت زن بودنش باقي باشد، تا اين زمان هم نزد آن

شرافت و كرامت از آن زني است كه مانند مرد است، شخصي كه از لحاظ جسماني زن ولـي  
شـود   مرد باشد و در اجتماع كار مردان را انجام دهد، پس معلوم مياز لحاظ عقالني و فكري 

  كه اين احترام و عزت به خاطر زن بودن او نبوده بلكه به سبب مرد بودنش است.
شمارند اين اسـت كـه    ترين داليلي كه زنان خود را روحاً ناقص و عقب افتاده مي از واضح

پوشند و اين در حالي اس كـه بـه فكـر هـيچ      مي ها با كمال افتخار و مباهات لباس مردان را آن
هـا زن وجـود دارنـد كـه      نيـو لاش با لباس زنانه بيرون آيد، م هكند كه از خان مردي خطور نمي

دانند، در حاليكه هيچ يك از مردان شوهر بودن را عـار و ننـگ    همسر شدن را عار و ننگ مي
كنند، ولي هيچ يك از مردان بـه اشـتغال    دانند و زنان در اشتغال به اعمال مردان افتخار مي نمي

  د.كن نزل و تربيت فرزند افتخار نميبه كارهاي زنانه از قبيل تدبير م
هـا زن را بـه عنـوان اينكـه زن اسـت،       بنابراين، حقيقت غير قابل انكار اين است كـه غربـي  

در مقام طبيعـي  كنند. غير از اسالم هيچ دين و قانوني وجود ندارد كه او را  اكرام و احترام نمي
و اصليش گذاشته و اكرام و احترام نمايد و مقام زن بودن را به معنـي صـحيح آن تـا ايـن حـد      

ها را در  دهد و آن باال ببرد، پس تمدن اسالمي زن و مرد را در جايگاه طبيعي هر يك قرار مي
ت، ها مهيا و آماده كـرده اسـت و فرصـت ترقـي، عـز      گيرد كه فطرت براي آن جايي بكار مي

كرامت و كاميابي را در آن محدوده براي هر يك برابر قرار داده است، مرد بودن و زن بـودن  
ها در اجتماع برابر اسـت   باشند، اهميت هر دوي آن انسانيت مي ي هاز نظر اسالم از اجزاي الزم
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دهند بطور مساوي در اجتماع ارزش دارد  خود عملي را انجام مي ي هو هركدام كه در محدود
باشد و هيچ فضيلتي در مرد بودن و هـيچ ذلتـي در زن بـودن وجـود      قابل تقدير و احترام ميو 

ندارد و همانطور كه عزت، ترقي و موفقيت مـرد در مـرد بـودنش و اجـراي وظـايف مربوطـه       
است. عزت، ترقي و موفقيت زن در اين است كه يك زن بماند و وظايف مربوط به يـك زن  

اعمـال   ي هسالم ايـن اسـت كـه زن را در دايـر     ي ههاي يك جامع را انجام دهد، از خصوصيت
فطريش موظف سازد و همه حقوقش را به او اعطا كند، او را مورد اكرام و احترام قرار دهـد،  

هــاي ترقــي و  مواهــب و اســتعدادش را در تعلــيم و تربيــت ترغيــب و تشــويق نمايــد و دروازه
  به روي او بگشايد.عملكرد طبيعي و فطريش  ي هموفقيت را در داير



 

  عوامل بازدارنده

اين چهرة كامل نظام اجتماعي اسالم بود كه در صفحات گذشته تقديم شد، اينجا پـيش از  
هـاي بـارز ايـن نظـام      اينكه خواننده به اصـل بحـث وارد شـود الزم اسـت كـه بـه خصوصـيت       

  اجتماعي نظري بياندازد:
انگيـز حتـي االمكـان پـاك و      هاي شهوت و عوامل هيجـان  بايد اجتماع از تمام وسوسه -1

خالي باشد تا قدرت فكري و جسماني انسـان در محيطـي پـاك و آرام رشـد كنـد، در نتيجـه       
تواند وظيفه و تكليف خود را با تمام نيـرو و تـوان در راه ترقـي و بازسـازي تمـدن       شخص مي
  انجام دهد.

جنسي در حيطة نكاح يا ازدواج شرعي محدود شود و خارج از ايـن محـدوده    ي هرابط -2
بنــدوباري روابــط جنســي مســدود گــردد بلكــه بايــد  بــودن و بــي مبــاح ي هنــه تنهــا بايــد درواز

  هاي پراكندگي و آشفتگي فكري نيز سد شود. دروازه
ها كارهـايي را انجـام    د و هر يك از آندامنة فعاليت زن جدا از گسترة فعاليت مرد باش -3

شـان طـوري تنظـيم     شان باشد، سپس روابـط  دهند كه مطابق سرشت و نيروي جسماني و عقلي
هـا حـق نداشـته     گردد كه در مقررات و محدودة ديني يار و ياور هم باشند و هيچ يـك از آن 

  باشد كه از اين حدود تجاوز كرده و در امور ديگري مداخله نمايد.
  مقام مرد در خانواده مقام رياست باشد و تمام اعضاي خانواده تابع رئيس خانه باشند. -4
هر يك از زن و مرد از حقوق كامل انساني برخوردار گردند و بـراي هركـدام بهتـرين     -5

فرصت پيشرفت و ترقي آماده شود، ولي نبايد اين فرصت سبب تجاوز از حدود معين شده در 
  ود.چارچوب نظام اجتماعي ش

اركان نظام اجتماعي كه بر اين اساس استوار شده باشد نيازمند عوامل بازدارنده اسـت كـه   
و اسالم داراي سه نوع از اين عوامل است  ،هاي مذكور تضمين كند ثبات اجتماع را با ويژگي

  كه عبارت اند از:
  اصالح درون. -1
  قوانين جزائي. -2



    

  199  عوامل بازدارنده
  

  تدابير حراستي و نگهدارنده. -3
بازدارنـده از ايـن رو پيشـنهاد شـده اسـت كـه بـا روح اهـداف نظـام اجتمـاعي            اين عوامل

هـا نظـام اجتمـاعي حفـظ شـده و       موافقت و هماهنگي دارد و با بكارگيري و پياده نمـودن آن 
  گردد. دار مي ريشه

شـود   اش حاضر مـي  يابد كه خود با ميل و اراده اي پرورش مي با اصالح باطن، انسان بگونه
اجتماعي پيروي و متابعت كند و بود و نبود هر عامل مؤثري در عالم خـارج بـراي   از اين نظام 

شـود و در نتيجـه    ها و جنايـات بسـته مـي    او يكسان است، با اجراي احكام جزائي راه فداكاري
  گردد. باعث پايداري اركان اين نظام مي

شـود   كار گرفته مـي هايي به  ها و شيوه با تدابير قانوني حفاظتي، در حيات اجتماعي، عادت
بنـدوباري   سـازد و از بـي   ا پـاك مـي  ز هاي غير طبيعـي و عوامـل هيجـان    كه جامعه را از انگيزه

خالقـي، درونشـان   كند، لذا كساني كه با تعليمـات ا  جنسي تا آخرين حد ممكن جلوگيري مي
ترسـند ايـن روش اجتمـاعي، سـد راه آنـان       شود و از قوانين كيفري جزا هـم نمـي   اصالح نمي

اي  سـازد و ايـن روش تنهـا وسـيله     بندوباري جنسي مشـكل مـي   شود و اقدام عملي را در بي مي
گذارد و نظام خـانواده را بـه صـورت صـحيح      است كه مابين دايرة عملكرد زن و مرد فرق مي

كند كه اسـالم از روي تفـاوت وجـودي، بـين      دارد. از حدودي حمايت مي پا مي اسالميش بر
  ه است.زن و مردان وضع نمود

  اصالح درون: -1

هـا و   اطاعت و فرمانبرداري در اسالم بر ايمان استوار است پس كسي كـه بـه خـدا، كتـاب    
هاي دين سـر تسـليم فـرود آورد و بـراي لـزوم       مر و نهياپيامبرانش ايمان دارد، بايد در مقابل 

به اين كـار   وي را نسبت هي فقط كافي است كه بداند خداونداطاعت از اوامر و اجتناب از نوا
امر و از آن كار نهي نموده است، پس اگر شخص مسلمان همينقدر از كتـاب خـدا بدانـد كـه     

ها تمايل نداشته باشـد و   دوري گزيند و حتي در دل هم به آن نواهي  انسان بايد از ارتكاب آن
همينطور اگر زن مؤمنه، آن قدر و منزلتـي را كـه خـدا و رسـولش در جامعـه بـراي وي معـين        

كنـد كـه آن موقعيـت را از روي رضـايت و خشـنودي       ده اند، بداند پس ايمـان او امـر مـي   كر
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تواند اسالم را بـر   ت كه يك شخص ميسبپذيرد و از حدود آن پا فراتر نگذارد، بدين ترتيب ا
هاي ديگر زنـدگي بطـور كامـل و صـحيح      پاية ايمان خود، در حوزة اخالق و اجتماع و زمينه

وست كه اسالم پيش از اينكه مردم را به امور اخالقي و اجتماعي امر كنـد،  از اين ر .پياده كند
نمايد و تنها هدفش اين است كه ايمان در دل و جان انسـان مـؤثر    ايشان را به ايمان دعوت مي

  واقع شود.
كنـد و آن،   اين، يگانه تدبير اساسي است كه اسالم آن را به منظور اصالح درون اتخاذ مي

گيـرد. سـپس    شود، بلكه تمـام نظـامي اسـالمي را در بـر مـي      ور اخالقي مربوط مينه تنها به ام
اسالم در محدودة اخالق راه و روش مخصوصي را در تعليم و تربيت اتخـاذ كـرده كـه فـوق     

  دهيم: العاده حكيمانه و هدايتگر بوده است كه ما آن را به اختصار توضيح مي

  حيا:

طبيعت حيواني در انسـان، موجـب ارتكـاب زنـا،     هاي  هاي پيش گفتيم كه غريزه در بخش
گردد و تمام اين اعمال مخالف فطـرت پـاك انسـاني اسـت      دزدي، دروغ و ديگر معاصي مي

كند و منكـر چيـزي را گوينـد كـه مجهـول بـوده و        ياد مي» منكر«ها بنام  كه قرآن كريم از آن
رت انسـاني نـه آن را   نامنـد كـه فطـ    شناخته شده نباشد، بـدين جهـت ايـن اعمـال را منكـر مـي      

شناسد و نه بدان عالقه دارد و براي او مجهول و ناشناخته اسـت، مسـلماً وقتـي كـه فطـرت       مي
پاك انساني به انجام آن ميل نداشته باشد و آن را فقط به خاطر غلبـة خـوي حيـواني مرتكـب     

ر آيد كه در خود طبيعـت انسـان چيـزي وجـود داشـته باشـد كـه قانونگـذا         شود، پس الزم مي
حكيم به آن اشاره فرموده و نامش را حيا گذاشته است، منظور از حيا در اسـالم آن احساسـي   
است كه انسان را از تمايل به ارتكاب منكر هـم در نـزد خـدا و هـم نـزد خويشـتن، شـرمگين        

دارد و اگـر از روي   سازد. حيا آن نيرويي است كه انسان را از اقدام به فحشـا و منكـر بـاز مـي    
اش مرتكب كار زشتي شود، ايـن حيـا در روح او تـأثير كـرده و زنـدگيش را       نيسرشت حيوا

سـازد و   سازد، نتيجة تعليم و تربيت اين است كه اين غريزة فطري را در انسان زنده مي تلخ مي
كند تا آنكه آن را به صـورت يـك حـس     او را به وسيلة علم و دانش و فهم و شعور تغذيه مي

ه در ضـمير ناخودآگـاه انسـان وجـود دارد درآورد، ايـن مطلـب را       واقعي و نيرومند و قوي ك
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كه « »اْلَحَيــاءُ  اِإلْسَالمِ  َوُخُلقُ  ُخُلقٌ  ِدينٍ  ِلُكل @در حديثي چنين بيان فرموده اند:  �حضرت رسول 
كنـد آنجـا    و حديث ديگري آن را تأئيـد مـي  ». اخالق اسالم استحيا هر دين اخالقي دارد و 

حيا از وجود شما خواهيد بكنيد، يعني اگر ملكة  فرمايد: اگر حيا نداشته باشيد هرچه مي كه مي
شـود و منكـرات در    و هوس كه از فطرت حيواني است بر شـما مسـلط مـي    رخت بربندد، هوا

  كند. نظرتان منكر جلوه نمي
خامي است كه در قالب ريختـه شـود، انسـان اصـوالً      ي هانسان به منزلة ماد حياي باطني در

داند، مگر اينكه فهم و ادراك نداشته باشد و علـت كراهـت كـار     منكرات را زشت و قبيح مي
زشت و منكر را نفهمد، جهالت و ناداني است كه احساس درك كراهت منكـرات را آهسـته   

شـود و در نتيجـه    ينكه نيروي حيواني انسـان پيـروز مـي   گرداند تا ا آهسته و بتدريج ضعيف مي
زند و تكـرار ايـن كـار، حـس حيـا را در او از بـين        انسان به اعمال ناپسند و منكرات دست مي

و  .برد، پس هدف تعليم در اسالم اين است كـه جهالـت و نـاداني را از غريـزة حيـا بزدايـد       مي
هـا و   هـا و اراده  شناساند بلكـه نيـت   به انسان مي تعاليم اسالمي نه تنها منكرات بارز و آشكار را

دهـد و بـراي    گردد توضيح مي اهداف و آرزوهاي نفساني دل را نيز كه سبب تضعيف حيا مي
ها پي ببرد، مفاسد و عاقبت بد هركـدام را   اينكه انسان از روي بينايي و بصيرت قلبي به قبح آن

 آيد كـه حيـاي حاصـل از راه تعلـيم را     يش ميكند و بعد از آن مرحلة تربيت اخالقي پ بيان مي
هـا و انجـام منكـرات بـاقي      هيچگونه تمايلي به بدي بخشد تا اينكه در وجود شخص دت ميش

نماند و كوچكترين خلـل و سسـتي در انسـان وجـود نداشـته باشـد كـه باعـث لغـزش نيـت و           
  اش گردد. اراده

است كه هيچ جاي زندگي انسـان از   اي وسيع دامنة حيا در تعليمات اخالقي اسالم به اندازه
آن خالي نيست و اسالم حتي آن را در بارة اصـالح اخالقـي كـه حيـات روابـط جنسـي بـدان        

هاي شـك و   ترين دروازه و حيا است كه به انسان در برابر ناشناخته .گيرد وابسته است بكار مي
ون ايـن كتـاب   بخشـد و هميشـه بـر اعمـال انسـان نظـارت دارد و چـ        ترديد باطني آگاهي مـي 

  كنيم: گنجايش توضيحات زيادي را ندارد فقط به بيان چند مثال اكتفا مي
  وسوسة قلبي:
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دانـد و بـس، امـا نظـام اخالقـي هرگونـه        قانون، زنا را در برقرار نمودن رابطة جسماني مـي 
تمايــل جنســي را كــه خــارج از محــدودة نكــاح و ازدواج باشــد بــر حســب نيــت و اراده، زنــا 

زدن بـه   ذا لذت بردن از زيبايي و آواز بيگانـه، خـوش زبـاني، لينـت كـالم و قـدم      شمارد. ل مي
منظور مالقات بيگانه، همه و همه از جمله مقدمات زنا بـوده بلكـه بـه اعتبـار معنـي، عـين زنـا        

 ؛تواند از اين نوع زنا كه زناي معنوي اسـت بـازجويي نمايـد    شود، البته قانون نمي محسوب مي
هـاي قلبـي اسـت و ضـمير و وجـدان نـاظر بـر آن اسـت و از آن          مله وسوسـه زيرا اين زنا از ج

  فرمايد: كند، چنانچه حديث نبوي به اين مورد اشاره نموده مي بازخواست مي
العينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناهما البطش والرجالن تزنيان وزناهما المشي وزنا «

  ».والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه سان النطق والنفس تتمنى وتشتهيلال
كند و زناي آن گرفتن اسـت،   كند و زناي آن نظر كردن است، دست زنا مي چشم زنا مي«

كند و زناي آن رفتن است و زناي زبان سخن است و نفـس آن را خـواهش و تمنـا     پاي زنا مي
  ».كند و يا تكذيب ها را يا تصديق مي كند، و فرج (آلت تناسلي) آن مي

  بدنظر:عاقبت 

كردن است و بـدين جهـت قـرآن و حـديث قبـل از هرچيـز        بزرگترين وسوسة نفس، نگاه
  فرمايد: ديگر به آن اشاره كرده و مي
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  ].31و  30
بگو به مؤمنان كه پايين اندازنـد برخـي از نظرهـاي خـود را (چشـم خـود را از محرمـات        «

آنچـه  شان، هرآينه خـدا بـه    تر است براي هاي خود را نگهدارند، اين پاكيزه بپوشند) و شرمگاه
كنند آگاه است و بگو به زنان مؤمنه كه پـايين اندازنـد برخـي از نظرهـاي خـود را (چشـم        مي

. و در »هـاي خـود را نگهدارنـد    خود را از نظر شـهواني بـه مـردان اجنبـي بپوشـند) و شـرمگاه      
  حديث آمده است:
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  .»ِاْبَن آَدَم َلَك َاوُل َنْظَرٍة َواِيّاَك َوالثّانَِيةَ «
  .)1(»دم نظر اول بر توست و از نظر كردن دوم بپرهيزاي ابن آ«كه: 

  فرمود: تبه علي �و حضرت رسول اهللا 
  .»َولَْيَس َلَك اْالِخَرةَ األولی يا َعلي ال تـَتِبَع النْظَرَة النْظَرَه فَِان َلَك «
  .)2(»زيرا نظر اول براي تو است و دوم بر تو است ؛اي علي از پي يك نظر ديگر نظر مكن«

يعني نظر اول كه برحسب تصادف بوده است، گناه ندارد و دومي و سومي و... كه عمدي 
  گردد. است گناه محسوب مي

در بـارة نظـر تصـادفي پرسـيد و ايشـان       �از حضـرت رسـول    �بن عبداهللا انصـاري جابر 
  فرمودند:

  .)3(»چشمت را از آن نظر به طرف ديگري برگردان«

  غريزة خودآرايي و نمايش زينت:

از ملحقات فتنة نظر اين است كه زن دوست دارد حسن و جمال وي ديده شود، ولـي ايـن   
غريزه هميشه هم واضح و آشكار نيست بلكه اين تمايل به نمايش زينت در ذات انسـان نهفتـه   

هاي نازك و جزئيات ديگري كـه   است و آثار آن در آراستن لباس، آرايش مو، انتخاب لباس
گردد، قرآنكريم بـا يـك عبـارت كلـي و      جا ممكن نيست آشكار مي ها در اين بر شمردن آن

را بـراي تعريـف   » هاي زمان جاهليت زينت«يا » ج الجاهليهتبرّ«كند و لفظ  فراگير از آن ياد مي
زينتي كه هدف آن شيريني و خوشنما شـدن در نظـر ديگـران باشـد، در      . هربرد آن به كار مي

شود و حتي اگر چادري  و اين اصطالح شامل آن نيز مي به حساب آمده» تبرج الجاهليه«زمرة 
هاي جالب انتخاب شده باشد كه چشـم بيننـده از    پوشاند از رنگ كه زن خود را توسط آن مي

شود و هرگز ايـن امكـان وجـود نـدارد كـه تمـام        محسوب مي» ج الجاهليهبرّت«آن لذت ببرد، 
تشخيص آن مربوط به ضـمير و وجـدان   ، بوسيلة قانون مشخص و معين شود بلكه »تبرج«انواع 

                                         
 تفسير جصاص. -1

 ابوداود، باب مايؤمر به من غض البصر. -2

  ابوداود، باب مايؤمر به من غض البصر. -3
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تواند پيش خود محاسبه كند و بفهمد كه آيا در نفس او اين ميـل وجـود دارد    زن است كه مي
گيـرد كـه    يا نه و اگر وجود داشته باشد بدون شك او نيز مشمول اين گفتة خداونـد قـرار مـي   

  فرمايد: مي

﴿Ÿω uρ š∅ ô_§�y9 s? yl•� y9 s? Ïπ̈ŠÎ=Îγ≈yf ø9 $# 4’ n<ρ W{$#﴾ ]:33 األحزاب.[  

  ».ظاهر نكنيد زينت و تجمل خود را مانند ظاهركردن زمان جاهليت پيشين«
انگيـزي دور باشـد،    شود هر زينت و تجملي كه از نيـت فسـاد و فتنـه    و بطور كلي گفته مي

زينت مشروع است و زينتي كه با دورنگي و نيت فساد آميخته شود، زينت جاهليت بـه شـمار   
  رود. مي

  :فتنة زبان

اي كه توسط زبـان بوجـود    زبان مظهر ديگري از شيطان نفس است و چه بسيار فساد و فتنه
گويند و در ظاهر كالمشان چيزي كه  شود، مرد و زني با هم سخن مي آمده و پخش و نشر مي

گردد ولي وسوسة قلبي، آواز را نرم و دلكش و لهجه را  ه شود احساس نميهباعث شك و شب
سازد، بطوريكه قرآنكريم بـه ايـن مطلـب اشـاره نمـوده،       شيرين و گيرا ميمحرك و گفتار را 

  فرمايد: مي
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  ].32 األحزاب:[
زيـرا   ؛نرمي و ماليمت به كـار نبريـد  خواهيد پرهيزگار باشيد پس در سخن گفتن  اگر مي@

كند، پس سخن را به شكل نيكو  كسي كه در دلش مرض (ضعف ايمان) وجود دارد طمع مي
  .»و پسنديده ادا كنيد

و اين وسوسة قلبي است كه از حكايت روابط جنسي مردم بصـورت مشـروع يـا نامشـروع     
ب اسـت كـه هـر موقـع     شود بـه همـين سـب    برد و از شنيدن آن، نفس وي تحريك مي لذت مي

انگيـز را اعـم از اينكـه واقعـي باشـد يـا غيـر واقعـي در مجـالس و           هاي عشقي و هيجان داستان
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شـود كـه گـويي آتـش در هيـزم       كنند، به چنان سرعتي در جامعه منتشر مي محافل تعريف مي
  خشك افتاده باشد.

  فرمايد: قرآنكريم نيز به اين مطلب اشاره نموده مي

﴿āχ Î) tÏ% ©!$# tβθ ™7Ïtä† βr& yì‹Ï± n@ èπ t± Ås≈x+ø9 $# ’Îû šÏ%©! $# (#θãΖtΒ#u öΝçλm; ë># x‹ tã ×ΛÏ9 r& ’ Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9$# 

Íο t� ÅzFψ$# uρ﴾  ،19[النور.[  

در ميـان ايمـان آورنـدگان رايـج شـود، در دنيـا و        زشـتيها همانا كساني كه دوست دارند @
  .»ها خواهد بود آخرت عذاب دردناكي براي آن

شـود، از ايـن    انواع مختلفي دارد كه هرنـوع آن باعـث ايجـاد وسوسـة قلبـي مـي      فتنة زبان 
روست كه دين اسالم آن را مورد بررسي و مطالعـه قـرار داده و مـردم را نسـبت بـه آن مطلـع       
ساخته است. بنابراين، زن حق ندارد كه احوال و اوصاف زنان ديگـر را نـزد شـوهرش بـازگو     

  د:فرماي كند، چنانچه حديث شريف مي
  .»اْلَمْرأَة َحّتى َتِصَفها ِلَزْوِجها َكاَنُه يِْنظُُر اِلَْيها ال تُباِشر«
به شوهرش حكايت كند مثـل ايـن اسـت     واخواهد از  كه وقتي مي نكند تبا زني مصاحب«

  .)1(»بيند و را مياكه شوهرش 
جـب  چـرا كـه ايـن حالـت مو     )2(و هر يك از زن و مرد از افشاي اسرارشان نهي شـده انـد   

سازد و اگر امام در اثنـاي نمـاز    ها را به سوي آن متمايل مي گسترش و رواج فحشا گشته و دل
سهو كند بر مقتدي واجب است كه او را به سهوش متوجه سازد و اگـر مقتـدي مـردان باشـند     

ها مامورنـد   ها واجب است كه سبحان اهللا بگويند تا امام متوجه شود و اگر زنان باشند آن بر آن
  شان را به هم بزنند تا صدايي از آن ايجاد شود و حق ندارند صدايشان را بلند كنند. دستكه 

  فتنة آواز:

                                         
 .ةبالمرا أةالمر ةمباشر ةترمذي، باب كراهي -1
 ابوداوود، ذكر الرجل من اصبه اهله. -2
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ممكن است زبان خاموش باشد و آواز و حركات ديگـري در گـوش شـنونده تـأثير كنـد،      
شـود كـه اسـالم آن را نيـز ممنـوع كـرده اسـت،         اين حالت نيز از مقولة فساد نيت شمرده مـي 

  فرمايد: آن كريم ميبطوريكه در قر

﴿Ÿω uρ t ø⌠ Î�ôØ o„ £ ÎγÎ=ã_ ö‘r' Î/ zΝn=÷è ã‹Ï9 $ tΒ tÏ+ øƒä† ÏΒ £ÎγÏFt⊥ƒÎ—﴾  ،31[النور.[  

  .»شان دانسته شود هاي پنهان پاهاي خود را چنان بر زمين نكوبند كه زينت«

  فتنة استفاده از بوي خوش:

شـود و   منتقل مـي  بوي خوش نيز قاصدي است كه از يك نفس شرور به نفس شرور ديگر
هـاي   رود كـه اكثـر نظـام    از ظريفترين و دقيقترين وسايل مخابراتي و مراسـالتي بـه شـمار مـي    
انگيز است كه حتي حياي  اخالقي از آن غافل شده اند و اين عامل لطيف و دقيق به قدري فتنه

اجـازه داده  شود. بنابراين، بـه زن مسـلمان    تواند آن را تحمل كند و وسوسه مي اسالمي نيز نمي
زيرا اگرچه جمال و زينت مستور و پوشـيده   ؛نشده است كه در راه يا ميان جمعيت معطر باشد
گـردد،   شود و باعث تحريـك احساسـات مـي    باشد، ولي عطر و بوي خوش در فضا پخش مي

  فرمايد: مي �حضرت رسول 
  .»انَِيةٌ ا. يـَْعني زَ ْت ِباْلَمْجِلِس َفِهَي َكذَ َرْت َفَمر ْستَـْعطَ إذا اْرَاُة اَْلمَ «
اگر زن با استعمال عطر در مجلس حاضر شود، آن زن چنـان و چنـين اسـت، يعنـي زانـي      «
  .)1(»است

  و در حديث ديگري فرموده است:
  .»ِطْيباً  ن ُكن اْلَمْسِجَد َفال َتَمس ذا َشِهَدْت ِاْحدا إ«
(عطـر، پـودر و ديگـر    اگر يكي از شما زنان در مسجد حاضر گردد، نبايد از بوي خـوش  «

  .)2(»وسايل خوشبوي) استفاده كرده باشد
  و در حديث ديگر گفته شده است:

                                         
 ترمذي، باب ماجاد في كراهية خروج المتعطرة. -1

  موطا و مسلم. -2
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  .»ْيُحهُ َهَر َلْونُُه َوَخِفَي رِ ظَ ُب اِلّنساِء ما ُه َوِطيْ َخِفَي َلْونُ ُب الرجاِل ما َظَهَر وَ ِطيْ «
آن  بوي خوش براي مردان آن است كه بويش آشكار و رنگش پنهان باشد و بـراي زنـان  «

  .)1(»است كه رنگش آشكار بوده و بويش مخفي و پنهان باشد

  فتنة برهنگي:

ترين تعبير را با عنـوان كـردن مسـئله     اسالم در بارة غريزة حياي انساني، كاملترين و صحيح
تـرين و بـا    كند كه در نزد تمام ملل جهان مثل و مانندي ندارد، اگر مترقـي  ستر عورت بيان مي

هـا از   بينيـد كـه زن و مـرد آن    هان امروز را تحت مطالعه قرار دهيد ميترين ممالك ج فرهنگ
ها براي زينت اسـت نـه    ديده شدن هيچ يك از اعضاي بدنشان باكي ندارند و لباس در نزد آن

براي ستر و پوشش، در حاليكه هدف بزرگ و مهم اسالم از لباس پوشش است نه زينت، لـذا  
شـود برهنـه    ها يافت مـي  ضايي را كه نوعي جذابيت در آنكند كه تمام اع به زن و مرد امر مي

شمارد، به جاي  ننمايد، برهنگي به قدري ناپسند است كه حياي اسالمي هرگز آن را جايز نمي
اينكه روش مذاهب ديگر و افراد مختلف را در نظر بگيريم بايد بگوييم كه اسالم حتي اجـازه  

  فرموده است: �شوند، چنانكه آن حضرت  دهد كه زن و شوهر روبروي همديگر برهنه نمي
  .٢»رْينَوال يـََتَجرُد َتَجرَد اْلعيَيْستـُْر لْهَلُه فَ ُكْم أَ َحدُ إذا أََتى أَ «

                                         
  الرجال و ابوداوود.ترمذي، باب ماجاء في طيب النساء و  -1
ماجه از عتبه بن عبدالسلمي روايت نموده، و در سند آن احوص بن حكيم آمده و او ضعيف است، و  اين حديث را  ابن -2

كسي كه از او روايت نموده وليد بن قاسم همداني است كه ابن معين و ديگران او را ضعيف دانسته اند، و ابن حبان 

آورد كه با احاديث آنان مشابه نيست؛ پس روايات او قابل احتجاج  مي هاي انفراد روايتگفته: از راويان ثقه به طور 

  باشد. نمي

لذا حافظ عراقي در تخريج احاديث احياء علوم الدين تصريح نموده كه سند اين حديث ضعيف است، و هم چنين 

  نسائي گفته: اين حديث ضعيف است.

  ن حديث ضعيف است.) گفته: اسناد اي121/ 2بوصيري در زوائد (

) گفته: اين حديث را ابن ماجه روايت نموده 71/ 7و باآلخره اينكه شيخ الباني در إرواء الغليل في احاديث منار السبيل (

   و حديث ضعيفي است.

و همچنان شيخ آلباني باين نظر است كه هر حديثي كه باين معني آمده است ضعيف، يا موضوع و ساختگي است. و اين 

آمده است. مانند اين  حديثي هاي معتبر كتاب مسلم و ديگرقول مخالف بعضي احاديث صحيحي است كه در بخاري و 

وَُكْنُت َأْغَتِسُل َأنَا َوالنِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم ِمْن ِإنَاٍء [ :اند روايت كرده عايشه رضي اهللا عنها بخاري و مسلم از كه يحديث
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كند بايد كه نزد همسر خـويش مسـتور و پوشـيده باشـد و      وقتي كه يك از شما جماع مي«
  عند الجماع).(ابن ماجه، باب الستر  ».مانند دو خر خود را عاري از لباس نسازند

  .)1(����ي فرج رسول اهللا أ: ما نظرت للللقالت عائشه 
  ».را هرگز بدون پوشش نديدم �فرموده كه من رسول اهللا  لحضرت عايشه «

دهد كسي حتـي در   عالوه بر اين، باالترين درجة شرم و حيا اين است كه اسالم اجازه نمي
  زيرا كه: ؛خلوت هم برهنه شود

  .»ن يستحيى منهأحق أاهللا «
  ».تر است كه از او حيا كرده شود اهللا مستحق«

  در حديث آمده است:
الرجــــل إلــــى أهلــــه  يحــــين يفضــــقكم إال عنــــد الغــــائط و ن معكــــم مــــن ال يفــــار إاكم والتعــــري فــــيــــإ«

  .)2(»كرموهمأهم و فاستحيو 
زيرا همراه شما فرشتگاني هسـتند، هرگـز از شـما جـدا      ؛ديان، بر شماست كه عريان نباشه«
شوند غير از اوقاتيكه در بيت الخال يا نزد همسران خود باشيد، پس از ايشان شـرم كنيـد و    نمي

  ».احترامشان را نگاه داريد
لباس در اسالم در واقع همان چيزي است كه بدن با آن پوشيده بماند و جاهـاي پوشـاندني   

  انسان ظاهر نشود.
ميالت، مائالت روءسهن كالبخت المائلة ال منساء كاسيات عاريات : «����قال رسول اهللا 

  .)1(»يدخلن الجنة وال يجدن ريحها

                                                                                                         
با استدالل از  علما. بسياري از ]كرديم در حالي كه جنب بوديم از يك ظرف غسل مي �من و پيامبر«. »َواِحٍد ِمَن الَجَنابَةِ 

براي زن و شوهر غسل كردن در يك مكان  اند كه گفته است، و ديگر احاديث صحيحي كه در اين مورد آمده اين حديث

  [مصحح] .و ديدن عورت همديگر، جايز است

 .�في حياء رسول اهللا  ءجا شمائل ترمذي، باب ما -1

إرواء ترمذي، باب ماجاء في االستتار، ترمذي گفته: اين حديث غريب است و غير از اين وجه ديگر روايت نشده اسـت. عالمـه آلبـاني در     -2

سليم است كه حافظ در تقريب التهذيب در باره اش  الغليل گفته: اين علت نيست؛ بلكه علت ضعف حديث يكي از راويان آن به اسم ابن ابي
شود؛ از اين لحاظ روايات او متروك است. بـراي تفصـيل    گفته: صدوق بوده و در نهايت حافظه اش به هم خورده، و متوجه احاديثش نمي

 .مراجعه شود. [مصحح] 102/ 1إرواء الغليل: بيشتر به: 
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زناني كه با وجوديكه لباس در بركرده باشند ديگـران را فريفتـه   «رسول خدا فرموده است: 
رونـد. هـان بـدان     بختي با گردن خميده راه ميخورند، مانند شتر  خود فريب مي گردانند و مي

  ».كه در جنت داخل نخواهند شد، حتي بويش را هم استشمام نخواهند كرد
ها را بدين علت بيان كـرديم   در اينجا منظور ما بررسي عميق مسئله نيست، بلكه ما اين مثال

خواهد محتـواي اجتمـاع و فضـاي     تا معيار اخالق و روح اخالقي اسالم روشن شود، اسالم مي
ا و منكر پاك گرداند، منبع ايـن تحريكـات در دل انسـان وجـود دارد و عوامـل      آن را از فحش

ايـن تحريكـات كوچـك از آنجـا سـر       ي يابنـد، ابتـدا جوانـه    فحشا و منكر همانجا پرورش مي
انـديش   گردد، انسان كم عقل و ساده انگيزي و فساد مي زند و سپس رشد كرده موجب فتنه مي

كند در حاليكه بنا به نظر پزشكان  آن را يك چيز سبك و ناچيز فرض كرده توجهي بدان نمي
دهـد، از   بر بـاد مـي  ماهر و با تجربه، ريشة درد همين جا است كه اخالق، تمدن و معاشرت را 

خواهد تعاليم اخالقي چنان احسـاس عظيمـي در روح پديـدار كننـد      اين روست كه اسالم مي
كه او را وادار نمايد تا هميشه مراقب اوضاع باشـد و حتـي اگـر در وجـود خـود كـوچكترين       

  اش سركوب نمايد. تمايلي به منكر احساس كند، خودش آنرا سركوب نمايد و با نيروي اراده

  قوانين جزائي -2

اصلي و اساسي قوانين كيفري و جزا در اسالم ايـن اسـت كـه شـخص مرتكـب گنـاه        أمنش
نشود و تا زماني كه بر عليه كشور و ملت، عمليات تخريبي انجام ندهد مشـمول كيفـر قـانوني    

مسئلة جـزا دادن را  امور  والةشود، و وقتي كه مرتكب چنين جرمي هم بشود جا دارد كه  نمي
وع ساده و آسان فرض نكنند بلكه شروط اثبات جرم را بسيار دقيق و مشكل گرفتـه  يك موض

و بكوشند تا جايي كه امكـان دارد، مـردم را از بازخواسـت شـدن توسـط قـانون بـه دور نگـه         
. ولي وقتي كه كسي در چنگال قانون گرفتار شد و جـرم بـه اثبـات رسـيد و داليـل و      )2(دارند

                                                                                                         
 مسلم، باب النساء الكاسيات العاريات. -1

شروط اثبات جرم در اسالم بسيار شديد است، ولي شروط اثبات زنا از ساير كارها شديدتر است و قـانون   -2
هم با شـرايط   خواهد ولي در اثبات زنا چهار شاهد و آن اسالمي در تمام دعاوي و قضايا دو نفر شاهد مي

  بسيار سخت و مشكل نياز است.
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اين موضع بايد مجرم چنان جزايـي ببينـد كـه نـه تنهـا خـودش        شواهد بر ضد وي رأي داد در
بلكه هزاران نفر ديگر كه تمايل به ارتكاب گنـاه داشـتند، از اقـدام بـه آن خـودداري كـرده و       

كردن جامعه از گناه است نه عادت دادن مردم به انجـام   زيرا هدف قانون پاك ؛اجتناب نمايند
  دادن آن و بعد هم كيفر شدن.

كه اسالم به همين منظور براي حفظ نظام اجتماعي براي آن حـد معـين كـرده     دوكاري را
  است عبارت اند از: زنا و قذف (نسبت زنا دادن به زنان پاكدامن و عفيف).

  حد زنا:

 يقبالً در بارة زنا بحث كرده و شرح داديم كه اين كار نتيجة انحراف اخالقي است و كسـ 
آن است كه خوي حيواني بر او غلبه كرده و بنـابراين   شود دليل بر كه مرتكب چنين عملي مي

جامعه به عنوان يك عضو مفيد و صالح زندگي كند، ايـن عمـل   در ديگر صالحيت ندارد كه 
رود كه از پايه و اسـاس آن   از ديدگاه اجتماعي در رديف يكي از بزرگترين گناهان بشمار مي

  داند. جرم قابل كيفر مي كند، بدين علت است كه اسالم آن را ذاتاً را رد مي
  فرمايد: قرآن كريم مي

﴿èπu‹ÏΡ# ¨“9 $# ’ ÎΤ# ¨“9 $# uρ (#ρà$Î# ô_ $$sù ¨≅ä. 7‰ Ïn≡uρ $ yϑ åκ÷] ÏiΒ sπsc($ ÏΒ ;ο t$ ù#y_ ( Ÿω uρ /ä. õ‹ è{ù' s? $ yϑ ÍκÍ5 ×π sù ù&u‘ ’Îû È ÏŠ «!$# 

βÎ) ÷ΛäΖä. tβθ ãΖÏΒ ÷σ è? «! $$Î/ ÏΘ öθ u‹ø9 $# uρ Ì�Åz Fψ$# ( ô‰ pκô¶ uŠø9 uρ $yϑåκu5# x‹ tã ×πx+ Í←!$sÛ z ÏiΒ tÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9   ].2[النور:  ﴾∪⊅∩ #$

به هريك از زن و مرد زناكار صد تازيانه بزنيد و اگر به خـدا و روز قيامـت ايمـان آورده    «
و بايـد گروهـي از مؤمنـان     ،دلي به شما چيـره شـود   ايد نبايد در اجراي حكم خدا ترحم و نرم

  .»ناظر بر اجراي حد آن دو باشند

                                                                                                         
  فرمايد: در بارة حدود و اجراي آن مي �حضرت رسول اهللا   
در صورت شك و شبهه، حدود را از مسلمانان رد كنيد؛ زيرا اگر امـام در عفـو اشـتباه كنـد بهتـر از ايـن         

  است كه در جزا اشتباه كند.
 (ترمذي، ابواب الحدود)
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بين قانون اسالمي و قوانين غربي در اين باره اختالفات زيادي وجود دارد چـرا كـه قـانون    
و بـا  ، گناه استشمارد، اما در قانون اسالم زنا به ذات خود  گناه نميغربي زنا را در ذات خود 

اي و اساسي در نظريات هركدام، تفاوت در اسلوب و طريقـة جـزا هـم     وجود اختالفات ريشه
يد، مثالً در قانون غربي جزاي زناي زن شوهردار حـبس اسـت و ايـن جـزا سـبب از      آ الزم مي

شود تا مـردم در ارتكـاب آن بيشـتر     گردد بلكه باعث مي ميان بردن جرم و گناه در جامعه نمي
بينيم در كشورهايي كه قوانين مذكور حاكم است زنا رو به افـزايش   جرأت كنند. بنابراين، مي

اسالم درست برخالف آن براي زنا، چنان جزاي شـديد و سـختي مقـرر     نهاده است ولي قانون
گردد لذا كشورهايي كه در بارة  داشته كه اجراي آن باعث تطهير پيكر اجتماع از اين گناه مي

زيـرا يـك بـار اجـرا      ؛ها زيـاد شـايع نيسـت    كنند، اين جرم در آن زنا قانون اسالمي را پياده مي
كنـد كـه تـا     وي و ديگران چنان رعـب و وحشـتي ايجـاد مـي     كردن حد بر فرد زناكار در دل

دسـت يازنـد و ايـن جـزا ماننـد عمـل       كار توانند به اين  ها نمي هاي زيادي هيچ يك از آن سال
هـا را از درون   گـذارد و آن  جراحي روحي است كه بر دل و جان هواداران ايـن گنـاه اثـر مـي    

  نمايد. اصالح مي
د ضربه شالق بر زاني نفرت دارند و علتش هم ايـن اسـت   ها از زدن ص عالوه بر آن، غربي

پسندند ولي علت اصلي اين است كه تاكنون درك اخالقـي در   كه آزردن جسم انسان را نمي
هـا سـابقاً زنـا را عيـب و گنـاه       ها به پاية كمال نرسـيده اسـت و ايـن در حاليسـت كـه آن      غربي

داننـد كـه    رمي و ماية آرامش خاطر ميشمردند ولي اكنون آن را نوعي تفريح، بازي، سرگ مي
دارند و مقصودشان هم از گفتن اين سـخن آن اسـت    دو نفر لحظاتي خود را با آن مشغول مي

كه در اين باره زياد جديت به خرج ندهند و ديگري را به خـاطر آن مؤاخـذه نكننـد مگـر در     
حقـوق ديگـران    دار سـازد و يـا تجـاوز بـه     حالتي كه كار مورد نظر شخص ديگري را جريحه

شود كـه   باشد و حتي در صورت تجاوز و اخالق هم، زنا از جملة گناهان صغيره محسوب مي
حق يك نفر در آن ضايع شده است. بنابراين، جزا و غرامت هم براي انجام آن، خيلـي كـم و   

  باشد. ناچيز مي
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در قبـال آن،   اي داشته باشد صد تازيانـه را  شود كسي كه در بارة زنا چنين عقيده معلوم مي
لكن اگر درك اخالقي و اجتماعي وي  يك كيفر بسيار سخت و مشكل تصور خواهد كرد و

گسترش يابد و بداند كه زنا چه در حالت رضا و چه حالت اجبـار چـه بـا زن ازدواج كـرده و     
رسد  چه با زن باكره و غير متزوج، يك جنايت اجتماعي است كه ضرر آن به تمام اجتماع مي

كند و به لزوم حفظ و نگهداري اجتمـاع در   اش در بارة جزا تغيير مي ين صورت نظريهلذا در ا
كند، از آنجا كه عوامل برانگيزانندة زنـا در طبيعـت حيـواني انسـان      مقابل آن ضرر اعتراف مي

كـن   تـوان آن را ريشـه   هـاي انـدك نمـي    بسيار عميق است پس بوسيلة جزاهاي سبك و تـاوان 
ساختن آن الزم است كه تدابير و لوازم شديد بكار گرفتـه شـود و    كن ساخت پس براي ريشه

حسـاب بـا ضـرر كـردن      ها نفر، از ضررهاي خطرناك و بي بدون شك حفظ و صيانت ميليون
يك يا دو نفر، به مراتب بهتر از اين اسـت كـه جنايتكـاران جـان سـالم بـدر ببرنـد و ملـت بـا          

هـاي   اين حد در جامعه جـاري نشـود نسـل   حد و حصر بسياري روبرو شوند، اگر  ضررهاي بي
  شوند. آينده هم بدون اينكه گناهي كرده باشند به آن آسيب دچار مي

هاي ظالمانـه   علت ديگري هم وجود دارد كه تمدن غرب صد تازيانه را در رديف عقوبت
هاي تمدن غرب، بطوريكه قبالً هم گفتيم بر همكاري و اصـالت فـرد در    بداند و آن اينكه پايه

امعه استوار است و در نظريات و عقايدشان در بـارة حقـوق افـراد راه افـراط و مبالغـه را در      ج
گيرند، در نتيجه اگر فرد عليه جامعه ظلم و تجاوز هم بكند، طبق نظر ايشان عيـب بـه    پيش مي

كنند ولي هر موقـع،   آيد بلكه بيشتر اوقات، آن را حمل بر ميل و رضاي شخصي مي شمار نمي
ن براي حمايت حقوق اجتماعي دراز كرده شود از ترس و وحشت، مو بر اندامشـان  دست قانو
  كنند نه از حقوق اجتماع. شود و فقط از حقوق فرد حمايت و جانبداري كامل مي راست مي

اين است كه ايشان به امـور   –هاي هر عصر  مانند جاهليت –هاي جاهليت غربي  از ويژگي
و بـوده  كنند چون ضرر فردي برايشان سخت و دشوار  ه ميمحسوس بيشتر از امور معقول توج

توانند عاقبت ضرري را كه به اجتماع  غير قابل لمس است. بنابراين، نميضرر بر اجتماع ظاهرا 
تواننـد بـه عمـق آثـار و نتـايج بعـدي و        رسـد، درك كننـد. چـون نمـي     هاي آينـده مـي   و نسل

  اش پي ببرند. خطرهاي گسترده
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  حد قذف:

كردن يك زن پاكدامن، فقط در خود  هاي متهم زيرا زيان ؛انند ضرر زنا استضرر قذف م
گردد، روابط ميان زوجين را تيـره و تـار    او خالصه نشده بلكه باعث شيوع فحشا در جامعه مي

دهد، همچنين باعث ايجـاد شـك و    ساخته و عداوت و دشمني را ميان افراد فاميل افزايش مي
هـاي گرفتـار    ها نفـر بـه شـدايد و سـختي     نها با گفتن يك كلمه، دهشود و ت ها مي ترديد در دل

كريم مردم را به علـت انجـام ايـن گنـاه      ها طول بكشد، لذا قرآن شوند كه ممكن است سال مي
  كند و در قبال آن عقوبت سختي را معين نموده است: مؤاخذه مي
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آنانكه به زنان عفيفه نسبت زناكاري بدهند و بعد از آن نتوانند چهـار گـواه بياورنـد پـس     «
  .»ها بزنيد و هرگز گواهي ايشان را قبول نكنيد و ايشانند گروه فاسقان آنتازيانه به   80



 

  تدابير حراستي

اين قانون جزاي اسالمي است كه ابتدا فسق و فجور را با قدرت سياسي و حكومتي از بـين  
ها و ضررهاي تلقينات اهل فسـق و   از افراد صالح اجتماع در برابر بديبرد و در مرحلة دوم  مي

و اين در صورتي است كه تعليمات اخالقي اسالم شـخص را از درون   ،كند فجور حمايت مي
كند تا تمايل به گناه و معصـيت در وي پيـدا نشـود، قـوانين آن انسـان را از خـارج        اصالح مي
ر را كه به علت اختالالت تربيت محيطي در فرد ايجـاد  كند و تمايل به فسق و فجو اصالح مي

بين اين دو نوع تـدبير، تـدابير   دهد به مرحلة فعليت برسد، ما نميبرد و اجازه  شود از بين مي مي
ساز تعاليم اخالقي بـه شـمار    ها را به عنوان كمك و زمينه ديگري نيز وجود دارد كه اسالم آن

كنـد و همچنـين عوامـل ضـعف اخالقـي را از       را اصالح مي آورد با اين تدابير، نظام جامعه مي
برد كه چنانكه گفتيم اين ضعف به خاطر كمبودهـا و نـواقص تربيـت محـيط در افـراد       بين مي

خواهد از قوه به فعـل تبـديل شـود و ايـن بـه خـاطر        اي است كه مي شود و در مرحله ايجاد مي
ز همة عوامل محرك شهوت پاك خواهد محيط ا حفظ و حراست اجتماع است كه اسالم مي

بندوباري جنسي تا حد ممكن كاهش يابد و تمام مـذاهب و قـوانين بشـري     و صاف باشد و بي
كنند، از بين بروند، ما در بارة هر يك از اين تـدابير و احكـام    كه به نظام اجتماع خلل وارد مي

  به تفصيل و جداگانه بحث خواهيم كرد.

  احكام لباس و ستر عورت:

چيزيكه اسالم در راه ثبات و پايداري جامعه به آن توجه كرده، عبارت از ممنوعيـت   اولين
برهنگي و ديده شدن عورت زن و مـرد اسـت، حالـت برهنگـي كـه در دوران عـرب جـاهلي        

هاي مترقي كنوني جهـان اخـتالف زيـادي نـدارد، مـردان       وجود داشت با حالت برهنگي ملت
و در وقت غسـل و   )1(كردند  هيچ شرمي، برهنه ميعرب خود را جلوي چشم همديگر، بدون 

ديدنـد، در اطـراف كعبـه در     قضاي حاجت در ستر و پوشانيدن عورت خودشان لزومـي نمـي  

                                         
آمد، بند شلوارش پـاره   نوشته است كه مسور بن مخرمه سنگ سنگيني را برداشته بود و مي» ةاالعتناء بحفظ العور« در صحيح مسلم در باب -1

توانست شلوارش را جمع كند تا اينكه از تنش در آمد، پس حضـرت پيغمبـر    شد و شلوارش پائين افتاد و چون سنگ در دست داشت نمي
  ه گردش نكنيد.و هرگز برهن ،بدو فرمود: لباست را بپوش �
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و حتـي زنـان هـم     )1(شمردند  كردند و آن را بهترين عبادت مي حاليكه لخت بودند طواف مي
ه بـاز هـم قسـمتي از سـينه،     و معموالً لباسي را در برداشـتند كـ   )2(در وقت طواف لخت بودند 

اروپـا و   ،اين حالتي است كـه امـروز در آمريكـا    )3(ماند  بازوها، سر، و هر دو ساق پا بيرون مي
ديگـري وجـود نـدارد كـه بـراي      نظام در شرق غير از نظام اسالمي و خورد،  ن به چشم ميپژا

  ها اهميت قائل شود. موضوع كشف و ستر عورت و حدود آن
  كه اسالم در اجتماع پياده كرد همين بود كه فرمود: پس اولين درسي را

﴿û Í_t6≈tƒ tΠ yŠ#u ô‰s% $uΖø9 t“Ρ r& ö/ä3 ø‹n=tæ $U™$ t7Ï9 “Í‘≡uθ ãƒ öΝä3Ï?≡u öθy™ $ W±„ Í‘uρ﴾  :26[االعراف.[  

ا را و پوشـاند شـرمگاه شـم    اي فرزندان آدم هر آئينه فرود آورديم بر شما لباسـي كـه مـي   «
  .»(فرود آورديم) لباس زينت

كشـف   �و پوشاندن بدن تمام زنان و مـردان بـا ايـن آيـه واجـب گرديـد و رسـول خـدا         
  فرمايد: كردن به آن را به شدت ممنوع كرده است، چنانچه مي عورت و نگاه

  .»خيهأملعون من نظر إلى سوأة «
  .)4(»كسي كه بر شرمگاه برادرش نگاه كند ملعون است«
  .»اْلَمْرَأةِ  َعْورَةِ  ِإَلى اْلَمْرَأةُ  تـَْنظُرْ  َوَال  الرُجلِ  َعْورَةِ  ِإَلى الرُجلُ  يـَْنظُرْ  َال «
  .)5(»د يك مرد به عورت مرد ديگري و نه يك زن به عورت زن ديگرينظر نكن«
  .»حٍد وينظر عورتيأنظر إلى عورة أن أمن  أحب إليمن السماء فانقطع نصفين  خرّ ن أأل«

                                         
از ابن عباس، مجاهد، عطا، ابراهيم نخعي و سعيد ابن جبير روايت است كه گفتند: تعدادي از مردان عرب در زمان  -1

 كردند. جاهليت در اطراف كعبه برهنه طواف مي

كساني كه بـه  كردند و  در كتاب التفسير، صحيح مسلم ذكر شده است كه زنان نيز در زمان جاهليت برهنه طواف مي -2
 نيكوكاران بودند. ي دادند تا خود را بپوشانند، از جمله اين زنان لباس مي

 تفسير كبير آيه: وليضربن بخمرهن علي جيوبهن. -3

 احكام القرآن، جصاص. -4

 به روايت امام احمد، مسلم، ترمذي و ابوداود. -5
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از اين است كه بر عورت كسي نگاه كـنم و يـا   اگر من از آسمان بيفتم و دونيم شوم بهتر «
  .)1(»كسي بر عورت من نگاه كند

  .»قكم إال عند الغائط وحين يقضى الرجل إلى أهلهال يفار  فإن معكم من يإياكم والتعر «
زيرا همراه شما فرشتگاني هستند كه غيـر از وقـت قضـاي حاجـت و      ؛از برهنگي بپرهيزيد«

  .)2(»شوند نميمباشرت با همسرتان، از شما جدا 
  .»اْلِعيَرْين َتَجردَ  يـََتَجردْ  َوال فَـْلَيْسَتِتْر، َأْهَلهُ  َأَحدُُكمْ  َأَتى ِإَذا«
كند بايد پوشيده باشد و مانند دو خـر خـود را بـدون پوشـش      وقتي يكي از شما جماع مي«

  .)3(»نسازند
با ديدن شتران زكات در صحرا بيرون آمد، شـتربان را ديـد كـه     �و باري حضرت رسول 

  و فرمود: از اين كار بركنار كرد،برهنه است، او را 
  .)4(»كسي كه حيا ندارد با ما كار نكند«يعني:  »ال يعمل لنا من ال حياء له«

  عورت مردان: حدود

در كنار اين احكام، اسالم حدود متفاوتي را براي زنان و مردان تعيين كرده است، عـورت  
در اصطالح شرعي آن قسمت از بدن انسان را گويند كه پوشاندن آن واجب اسـت و عـورت   
مرد از زير ناف تا زانو تعيين شده كه هيچ كس اجازه ندارد آن را ظـاهر و نمايـان كنـد يـا بـه      

روايـت   �ديگران نگاه كند، چنانچه در حـديثي از ابـو ايـوب انصـاري      همان قسمت از بدن
  شده است كه فرمود:

  .»ما فوق الركبتين من العورة وما أسفل من سرٍة من العورة«

                                         
 مبسوط، كتاب استحسان. -1

عالمـه آلبـاني در إرواء    .ترمذي گفته: اين حديث غريب است و غير از اين وجه ديگر روايت نشـده اسـت  ، ترمذي، باب ماجاء في االستتار -2
سليم است كه حافظ در تقريب التهذيب در باره اش  الغليل گفته: اين علت نيست؛ بلكه علت ضعف حديث يكي از راويان آن به اسم ابن ابي

شود؛ از اين لحاظ روايات او متروك است. بـراي تفصـيل    رده، و متوجه احاديثش نميگفته: صدوق بوده و در نهايت حافظه اش به هم خو
 مراجعه شود. [مصحح]   102/ 1بيشتر به: إرواء الغليل: 

 حديث ضعيف است، تخريج اين حديث و آراء محدثين در مورد آن گذشت. عند الجماع. رتابن ماجه، باب التس -3

 مبسوط، كتاب االستحسان. -4
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  .)1(»)عورت مرد بين ناف و زانويش استز زانوها تا زير ناف عورت است (ا«
  رمود:روايت كرده است كه ف �طالب از حضرت رسول  و علي ابن ابي

  .»حٍي وال ميتٍ  ذك وال تنظر إلى فخذال تبرز فخ«
  .)2(»، مرده باشد يا زنده، نگاه نكنديگري ران خود را آشكار نكن و به زانوي شخص«

اين يك حكم عمومي است كه غير از زن خود شخص، هيچ كس ديگري از آن مسـتثني  
  شود و در حديث ديگري ذكر شده است: نمي

  .»ينكمزوجتك أو ما ملكت يحفظ عورتك إال من ا«
  .)3(»كه عورت خود را حفاظت كن، مگر از همسر و كنيزت«

  حدود عورت زنان:

حدود عورت زن نسبت به حدود عورت مرد زيادتر است، لذا زن مكلف اسـت كـه همـة    
اعضاي بدنش را غير از چهره و كف دست، از مردم بپوشاند حتـي از پـدر، بـرادر و خويشـان     

 �، چنانچـه حضـرت رسـول    )4( ها تنها شوهر مستثني است باشند و از ميان آنديگري كه مرد 
  فرمود:

                                         
  قطني.دار  -1
 دار قطني و بيهقي. -2

 ابوداود و ابن ماجه. -3

ذكر  با داليل نقلي و عقلي )232اين كتاب (بعد از صفحه  نظر استاد مودودي رحمه اهللا با آنچه در فصول بعديالبته اين  -4

هركس كه به كلمات آيه توجه كرده و اقوال مفسران هر « :اند از آنچه ايشان در آنجا نوشته . واند مخالف است كرده

از نظر بگذراند به هيچ  �عصري را تحت بررسي عميق قرار دهد و عملكرد مردم را در زمان حيات حضرت رسول 

تواند انكار كند شريعت به زنان دستور داده است كه رويشان را از بيگانه پنهان دارند و اين وضع از زمان حيات  وجه نمي

خود پيامبر شروع شده و تاكنون ادامه دارد و خود قرآن نقاب يا پرده و چادر را از روي حقيقت و معني پيشنهاد كرده 

رفتن از خانه پيش روي پيغمبر پرده بر روي  ولي آنرا با اين لفظ اصطالحي ذكر نكرده است و زنان مسلمان موقع بيرون

از «گويند:  و همچنان مي .»شناختند قاب مشهور بود، و مردم آنرا بدان نام ميانداختند و در آن زمان پردة مذكور بنام ن مي

إال ما «شان را از سر بر رويشان بياندازند، سپس با لفظ  كند كه زنان چادرهاي اين روست كه ابتدا اسالم بطور كلي امر مي
دهد كه زنان رويشان را باز كنند ولي باز به شرطي كه مقصود، اظهار  در حاالت استثنايي و ضروري اجازه مي »ظهر منها

زيبايي نبوده باشد و هدفش تنها و تنها رفع حاجت باشد و بس و براي اينكه دروازة فتنه از طرف مردان نيز مسدود شود 

ند؛ زيرا وقتي كه زن عفيفه و پاكدامن فقط بر اساس ضرورت رويش كند كه چشمان (خود) را پايين انداز ها امر مي به آن
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  .»ٍة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن تخرج يديها إلى ههنا وقبض نصف الذراعأمر ال يحل ال«
زنيكه به خداي واحد و روز قيامت ايمان داشته باشـد، حـالل نيسـت كـه دسـتش را      براي «

  .)1(»و اشاره به نصف بازو (مچ) كرد ،زيادتر از اينجا ظاهر سازد
  .»ذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إال وجهها ويدها إلى المفصلإالجارية «
و دختر بعد از اينكه حيض ببيند (بالغ شود) درست نيست كه غير از صورت و دستانش تا «

  .)2(»مچ، اعضاي ديگر او ديده شود
عبداهللا بن طفيـل در  ام  هروايت است كه گفت: من نزد برادرزاد ل ي صديقه و از عايشه

مـن گفـتم: اي رسـول     اين وضـع را نپسـنديد،   �حالت آراسته ظاهر شدم. حضرت رسول اهللا 
  دة من است، آن حضرت فرمود:ازخدا! او برادر

فترك دون هذا وقبض على ذراع نفسه  إذا عرفت المرأة لم يحل لها أن تظهر إال وجهها وإال ما«
  .»خرىين قبضته وبين الكف مثل قبضته األب

تر از اين ديده شود مقصـود   وقتي كه زن حائض شود اجازه ندارد كه غير از روي و پايين«
باشد كه پيامبر خدا (از ساعد خود يك قبضه گرفـت) و بـين كـف     تر از اين چنين مي از پايين

  .)3(»ددست و جايي كه گرفت به اندازة يك قبضه ديگر مانده بو
بـا   �بود، او يك بار نـزد حضـرت رسـول    ش  خواهر عايشة صديقه واسماء دختر ابوبكر 

رويـش را از وي برگردانـد و    �لباس نازك درآمد كه تن او از آن نمايـان بـود، پـس پيـامبر     
  فرمود:
إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إال هذا وهذا وأشار إلى وجهه  !يا أسماء«
  .»وكفه

                                                                                                         
. »ها نيافتد كردن به طرف او برگردانند تا چشمشان در روي آن سازد مردان هم بايد چشمانشان را از نگاه را برهنه مي

  [مصحح]
  ابن جرير طبري. -1

  ابوداود. -2
  ابن جرير طبري. -3
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 –اي اسماء! وقتي كه زن به سن بلوغ برسد اجـازه نـدارد كـه تـن وي غيـر از ايـن و ايـن        «
  .)1(»اعضاي ديگر او ديده شود –اشاره به روي و كف دست كرد 

آمـد در حاليكـه چـادر نـازك و      � نزد حضرت رسول اهللا �دختر عبدالرحمن  صهو حف
براق پوشيده بود، حضرت عايشه برخاست چادر او را برداشت و عوض آن چادر ضـخمي بـر   

  فرمود: �. بطوريكه قبالً هم ذكر كرديم حضرت رسول اهللا )2(وي پوشانيد
  .»لعن اهللا الكاسيات العاريات«

  ».خداوند زنان پوشيدة برهنه را لعنت كرده است«يعني 
  روايت است كه فرمود: � فاروق اعظمو از 

هـا   زيـرا آن لبـاس   ؛به زنانتان تكه كتان و قباطي (دو نوع پارچة نازك و شفاف) نپوشـانيد «
  .)3(»پوشانند نازك بوده و بدن را نمي

شود كـه همـه جـاي بـدن زن عـورت اسـت البتـه بـه          از تمام اين روايات چنين استنباط مي
عـورتي كـه حتـي بايـد در بـين خانـه هـم از نزديكتـرين اقـاربش          استثناي وجه و كفين، چنان 

و زن اجازه ندارد كه عورتش را غيـر از شـوهرش بـه افـراد ديگـر، حتـي پـدرش يـا          ،بپوشاند
اش نشان دهد و حتي در نزد محارمش اجازه ندارد چنان لبـاس نـازك و    برادرش يا برادرزاده

  شفافي بپوشد كه تن و اندامش هويدا گردد.
با اين اوصاف بايد گفت تمام اين احكام مربوط بـه زنـان جـوان اسـت كـه از هنگـام        البته

جنسي باشـد ادامـه    شرسيدن به بلوغ، ستر عورت وي شروع شده و تا هنگامي كه داراي كش

                                         
سعيد  از يدول ) از4104، حديث شماره: (ابوداودشان ضعيف هستند. البته اين حديث را  و احاديثي كه بهمين معني روايت شده همه اين حديث -1

د بـن دريـك   روايت نموده، و ابوداود گفته: اين حديث مرسل است؛ زيرا خال رضي اللَّه عنْها هعائَش از خَالد بن دريك ه ازَقتَاد ازبنِ بشير 
  .عائشه را نديده است

  باشد چنانكه ابوداود به آن تصريح كرده است. اين حديث به داليل ذيل ضعيف است: سند آن منقطع مي  
در سند آن سعيد بن بشير ازدي آمده كه امام احمد، ابن معين، ابن المديني، نسائي، حاكم و ابوداود او را ضعيف دانسـته انـد، و هـم چنـين       

  ن نمير او را منكر الحديث دانسته است.عبداهللا ب
  [مصحح]    در سند اين حديث قتاده آمده و او مدلس بوده و در اينجا عنعنه كرده است. و هرگاه مدلس عنعنه كند حديثش ضعيف است.  

  طاي امام مالك.وم -2

  المبسوط. -3
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يابد، ولي وقتي كه عمر وي از اين مرحله پا فراتر بگذارد و سن او زياد گردد، شك نيست  مي
  فرمايد: يابد. خداوند مي او تخفيف مي كه احكام مذكور در بارة
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اي كه اميد بـه ازدواج ندارنـد، گنـاهي بـر آنـان نيسـت كـه لباسـهاي          كارافتادهو زنان از «
(رويين) خود را بر زمين بگذارند، بشرط اينكه در برابر مردم خودآرايي نكنند؛ و اگر خـود را  

  .»بپوشانند براي آنان بهتر است
ع شود علت تخفيف، در آيه ذكر گرديده اسـت و مقصـود از عـدم توقـ     بطوريكه ديده مي

نكاح اين است كه زن به سن و سـالي برسـد كـه شـهوت جنسـي در او بميـرد و در وجـودش        
جذابيت باقي نماند، با وجودي كه خداوند برايشـان الزم گردانيـده كـه بـا كنـار نهـادن لبـاس        

  اظهار زينت نكنند.
ولي در صورتيكه در وجود زن هنوز شهوت جنسي موجود باشد، اجازه ندارد كه حجـاب  

زيرا تخفيف در بارة زناني است كه سنشان گذشته باشـد بطوريكـه ايشـان     رد؛ادد براز سر خو
اصالً به لباس توجه نكنند و در حالتي باشـند كـه هـركس بـه طـرف ايشـان از روي احتـرام و        

  ر از سرشان بردارند، باكي نيست.دچارام بنگرد و امثال اين زنان اگر اك

  اجازه گرفتن:

ايـن زمينـه وضـع كـرده اسـت عبـارت اسـت از اينكـه: بـدون          حد ديگري را كه اسالم در 
هايشان ممنـوع اسـت    اجازه، وارد شدن اطفال آن خانواده كه به سن بلوغ رسيده باشند به خانه

  ها زنان خانه را به حالتي كه شايسته نيست، نبينند. و اين بدين خاطر است كه آن

﴿# sŒÎ)uρ x_ n=t/ ã≅≈x+ ôÛF{ $# ãΝä3ΖÏΒ zΟ è=ßs ø9 $# (#θçΡÉ‹ ø↔ tFó¡u‹ù=sù $ yϑ Ÿ2 tβx‹ ø↔tG ó™$# šÏ% ©!$#  ÏΒ öΝÎγÎ=ö6s%﴾ 

  ].59[النور: 
و چون كودكان شما به سن بلـوغ برسـند، پـس بايـد كـه اجـازه خواهنـد چنانچـه اجـازه          «

  .»طلبيدند آنانكه بالغ بودند پيش از ايشان مي
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كودكـان بـه سـن بلـوغ و پيـدايش       نچنانكه در اين آيه، به علت حكـم كـه همـان رسـيد    
احساسات جنسي است اشاره شده است، پس وقتي كـه فرزنـدان بـه ايـن سـن برسـند مكلـف        

  خواستن نيستند. گردند كه اين حكم را اجرا نمايند ولي قبل از اين سن، مكلف به اجازه مي
دون اي بـ  به موازات اين حكم، به بيگانگان نيز دستور داده شـده اسـت كـه در هـيچ خانـه     

  فرمايد: اجازة صاحبش داخل نشوند. خداوند مي

﴿$pκš‰ r' ‾≈tƒ tÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u Ÿω (#θè=äzô‰ s? $ �?θã‹ç/ u� ö� xî öΝà6 Ï?θã‹ç/ 4_®L ym (#θ Ý¡ ÎΣù' tG ó¡ n@ (#θßϑÏk=|¡ è@uρ #’ n?tã 
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نشويد تـا آنكـه اجـازه    هاي خودتان باشد داخل  هاي كه غير از خانه اي مسلمانان در خانه«
  .»د و بر اهل آن سالم بدهيديبگير

منظور از اين آيه تعيين حد فاصل بين داخل و خارج خانه اسـت تـا مـرد و زن در زنـدگي     
هـا علـت ايـن امـر را      شـان از معـرض ديـد ديگـران محفـوظ باشـند، اوايـل، عـرب         خانوادگي

نظـري بيفكننـد، چنانچـه ايـن      خواسـتند كـه از خـارج منـزل بـه درون خانـه       دانستند و مي نمي
اتفاق افتـاده بـود كـه شخصـي از روزنـة اتـاق        �موضوع بارها براي خود حضرت رسول اهللا 

اي بود كه به سر خود  شانه �ايشان به درون آن بنگرد و يك بار در دست حضرت رسول اهللا 
فهميـدم كـه تـو قصـد نظـر كـردن داري آن را بـه چشـمت          كشيد، پس گفت: اگر من مـي  مي
اعـالم كـرد:    �حضـرت رسـول اهللا    ،كردن اسـت و بعـد از آن   زدم. استئذان به خاطر نگاه مي

 شان حالل است كـه هـردو چشـم او را نابينـا     كسي نگاه كند براي ةهركس بدون اجازه به خان
  سازند.

 داخـل خواهنـد بايـد    هـا چيـزي مـي    سپس به مردان غريبه دستور داده است كه اگر از خانه
  بخواهند و صدا كنند.آنرا خانه نروند و از پشت در، ديوار يا پرده 
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خواهيد، از پشت پرده از ايشان طلب كنيـد و آن بـراي    وقتي كه از زنان پيغمبر چيزي مي«
  .»تر است هاي ايشان (زنان) پاكيزه هاي شما و دل دل

�öΝà6Ï9≡sŒ ã﴿در اينجا هم كلمات  yγôÛr& öΝä3Î/θ è=à) Ï9 £ÎγÎ/θ è=è% uρ﴾    كنـد   به دليل حكـم اشـاره مـي

هاي جنسي اسـت و   پس مقصود اساسي و اصلي، حفاظت زنان و مردان از تمايالت و محرك
  اين حدود و قيود هم به خاطر منع اختالط و آميزش مردان و زنان وضع شده است.

شـود، چنانچـه در    اين احكام منحصر به بيگانگان نبوده بلكه خادمان خانه را هم شامل مـي 
داد، راوي  �يـا انـس    �يكـي از پسـرانش را بـه دسـت بـالل       لفاطمـه   ست كهاخبار ه

و معلوم اسـت كـه انـس     ،شد و بس شد و تنها كف او ديده مي گويد كه روي او ديده نمي مي
بودنـد كـه در نـزد وي ماننـد يكـي از       �خادمـان مخصـوص حضـرت رسـول      �و بالل  �

  كردند. زندگي مي يشاناعضاي خانوادة ا

  كردن: از خلوت و لمس عمن

سومين حدي كه در اسالم وضـع شـده عبـارت از ايـن اسـت كـه غيـر از شـوهر، شـخص          
ديگري اجازه ندارد كه با زن بيگانه در خلـوت نشـيند و يـا بـا بـدن او تمـاس يابـد اگرچـه از         

  نزديكان و خويشان زن باشد.
: األَْنَصــارِ  ِمــنَ  رَُجــلٌ  فَـَقــالَ  النَســاءِ  َعلَــى َوالدُخولَ  ِإياُكمْ  قال ����عن عقبه بن عامر: أن رسول اهللا «

  ....» اْلَمْوتُ  اْلَحْموُ :"قَالَ  اْلَحْمَو؟ َرأَْيتَ فَـ أَ  اللِه، َرُسولَ  يَا
فرمود: از در آمدن نزد زنـان   �از عقبه بن عامر روايت شده است كه حضرت رسول اهللا «

اگرچـه خسـرش باشـد؟ گفـت: خسـر يعنـي        �بپرهيزيد، مردي از انصار گفت: يا رسـول اهللا  
  .  و پيغمبر فرموده است:)1(مرگ
  .»الدم َمْجَرى َأَحدُِكمْ  ِمنْ  َيْجِرى الشْيطَانَ  فَِإن  اْلُمِغيَباتِ  َعَلى واْخلُ تَ  الَ «

شما بماننـد جريـان خـون در     زيرا شيطان در نهاد ؛خل نشويددر خلوت، نزد زنان دا«يعني: 
  روايت است كه گفت: �. از عمرو ابن عاص )1(»است رگها

                                         
  ترمذي، بخاري و مسلم، ابواب تحريم خلوت با زنان اجنبي. -1
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  .»ن َازواجهنذخل على النساء بغير إدأن ن ����نهانا رسول اهللا «
ما را از اينكه بر زنان بدون اجازة شوهرانشان وارد شويم، منع كرده  �حضرت رسول اهللا «
  .)2(»است
  .»اثْـَنانِ  َأوِ  رَُجلٌ  َمَعهُ  ِإال  ُمِغيَبةٍ  َعَلى َهَذا يـَْوِمى بـَْعدَ  رَُجلٌ  َيْدُخَلن  الَ «

توانـد بـا زنـي بنشـيند      فرمود: بعد از امروز هيچ كسي در خلـوت نمـي   �و حضرت رسول 
  .)3(»مگر اينكه همراه او يك يا دو مرد ديگر هم باشد

  :�عين احكام مذكور در لمس و تماس نيز وارد شده كه: قال النبي 
  .»ة ليس منها بسبيل وضع على كفه جمرة يوم القيامةأكف امر   من مسّ «
اش را  فرموده است: كسي كه دست زني را لمـس كنـد كـه اجـازه     �حضرت رسول اهللا «

  .)4(»شود نداشته باشد، در روز قيامت دست او در آتشدان دوزخ گذاشته مي
وقتـي كـه از زنـان     �روايت است كه گفت: حضرت رسول اهللا  ل ي صديقه عايشه از

گرفـت،   ها را در دسـت خـود نمـي    كرد و دست آن ها به سخن بيعت مي فت با آنرگ بيعت مي
رسـيد فقـط    گويد: به خدا سوگند كه در وقت بيعت گرفتن دست او بدست زن نمي ايشان مي

. از )5(فرمود: من بيعت شما را در ايـن چيـز گـرفتم    گرفت كه مي به اين سخن بيعت مي آناناز 
بنت رقيقه روايت است كه گفت: مـن بـا چنـد زن ديگـر از انصـار نـزد حضـرت         لاميمه 

كنيم تا براي  ما با تو بيعت مي �آمديم تا بيعت كنيم پس گفتيم: اي رسول خدا  �رسول اهللا 
هتان نگوييم و در كارهاي شرعي از تو پيروي خدا شريك قرار ندهيم و دزدي و زنا نكنيم و ب

نيز پاسخ داد: در بارة چيزهـايي كـه در قـدرت و اسـتطاعت شـما       �كنيم، حضرت رسول اهللا 
مـا مهربانترنـد، بيـا اي رسـول      رگويد كه ما گفتيم: خدا و رسول ب است بيعت كنيد، آن زن مي

                                                                                                         
  ترمذي. -1
  ترمذي، باب في النهي عن الدخول إال باذن ازواجهن. -2
  مسلم، باب تحريم الخلوة باألجنبيه. -3
  .98/ 8تكملة فتح القدير  -4
  صحيح بخاري، باب بيعة النساء و صحيح مسلم، باب كيفية بيعة النساء. -5
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دهم، سخن من با صد  ن دست نميكه با تو بيعت كنيم و ايشان جواب دادند: من با زنا �خدا 
  .  )1(زن مانند سخن من با يك زن است

اين احكام نيز فقط به زنان جوان اختصاص دارد و زناني كه داراي سن زياد باشند با ايشان 
 ها هم بال مانع است، روايت است كه ابـوبكر  در خلوت نشستن مانعي ندارد و لمس كردن آن

زنـان عجـوزة آن قريـه    برخي از كه آنجا شير خورده بود و او با  رفت اي مي به قريه � صديق
زني را بـراي پرسـتاري   پير وقتي مريض بود �همچنين گفته اند عبداهللا بن زبير  .داد دست مي

يابيم كـه هـدف    و جوان وجود دارد و در مي . از تفاوتي كه ميان زن پير)2( استخدام كرده بود
ن دو جنس اختالط و آميـزش ايجـاد نشـود كـه سـرانجام      اجراي اين احكام همين است كه بي

  باعث فتنه و فساد گردد.

  فرق بين محرم و نامحرم:

  گيرد. بر مي اين احكام غير از شوهر، همه مردان را اعم از اينكه محرم باشند يا نامحرم در
 نبايـد  مـرد ها ظاهر كند به بيان ديگر يك  پس زن اجازه ندارد عورتش را براي يكي از آن

اجازه ندارد اعضاي ديگـرش را  يك زدن همچنين  ،بين ناف و زانويش را به كسي نمايان كند
جز وجه و كفين به كس ديگري بنماياند و بر تمام مـردان واجـب اسـت كـه پـيش از دخـول       

  .)3(اجازه بگيرند و هيچ مردي اجازه ندارد در خلوت با زني بنشيند و يا بدن او را لمس كند
گذارد و در قـرآن و حـديث مراتـب حريـت، آزادي و      و نامحرم فرق مياسالم بين محرم 
كند و يـك زن   تواند با محارم اعضاي فاميل داشته باشد به تفصيل بيان مي راحتي را كه زن مي

هرگز اجازه ندارد اين آزادي و راحتي را با مردان ديگـر داشـته باشـد كـه از ايـن مطالـب در       
  شود. عرف بنام حجاب ياد مي

                                         
  نسائي، باب بيعة النساء، و ابن ماجه همان باب. -1
  .98/ 8تكملة فتح القدير.  -2
تواند دست خواهرش را گرفته و سوار مركب كند ولي  حكم لمس بدن زن توسط محرم و نامحرم، متفاوت است؛ زيرا برادر مي -3

اسـت كـه وقتـي كـه از سـفر بـر        �اي اجازه انجام اين كار را ندارد، از حضرت رسـول اهللا   روشن است كه هيچ مرد بيگانه

  زد. به سر عايشه ل بوسه مي �همچنين ابوبكر صديق  ،بوسيد ميگشت با فاطمهل رمعانقه نموده و سر او را  مي
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از (اي پيغمبر)! بگو به مؤمنان كه پايين اندازند برخي از نظرهاي خـود را (چشـم خـود را    «
تر اسـت بـراي ايشـان، هرآينـه      محرمات بپوشانند) و نگهدارند شرمگاهاي خود را، اين پاكيزه

كنيد آگاه است، و بگو به زنان مسلمان كه پايين اندازند برخي نظرهاي خـود   خدا به آنچه مي
هاي خـود را نگهدارنـد    را (چشمان خود را از نظر شهواني به مردان اجنبي بپوشانند) و شرمگاه

پوشند  هايي كه مي آرايش خود را به غير از آنچه كه معلوم است ظاهر نكنند و بايد روسريو 
شان برسد و زينت خود را ظاهر نكنند مگر به شوهران يا پدران يا پدر شوهران يـا   تا پايين سينه

 پسران شوهران يا برادران يا پسران برادران يا پسران خواهران يا زنان خـود (زنـان مسـلمان) يـا    
بردگانشان يا خدمتكاراني كه داراي شهوت نباشند از مردان، يا كودكاني كه بر رازهاي زنـان  

  .»هاي پنهانشان دانسته شود آگاهي ندارند و پاهاي خود را طوري بر زمين نزنند كه زينت
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4’ n<ρ W{$#﴾  :33و  32[احزاب.[  
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نبايد در سخن گفتن اي زنان پيغمبر! شما مانند ساير زنان نيستيد، بايد پرهيزگاري كنيد و «
به قدري ماليمت كنيد تا كسي كه در دل او مرض است طمـع كنـد، و بـه روش نيكـو سـخن      

اهركردن دوران جاهليـت  ظ هاي خود بمانيد و تجمل و زيبايي خود را مانند بگوئيد و در خانه
  .»پيشين ظاهر نكنيد

﴿$pκš‰ r' ‾≈tƒ ÷ É<̈Ζ9 $# ≅ è% y7Å_≡uρø—X{ y7Ï?$ uΖt/ uρ Ï!$ |¡ ÎΣuρ tÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# šÏΡô‰ ãƒ £ Íκö� n=tã ÏΒ £ÎγÎ6� Î6≈n=y_ 4 
y7Ï9≡sŒ #’ oΤ÷Šr& βr& zøù t� ÷èãƒ Ÿξ sù t øsŒ÷σ ãƒ﴾  :59[احزاب.[  

هاي بلنـد] خـود    جلبابها [= روسري«اي پيامبر! به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: «
و مـورد آزار قـرار نگيرنـد بهتـر     را بر خويش فروافكنند، اين كار بـراي اينكـه شـناخته شـوند     

  .»است.
ها مردان موظـف شـده انـد كـه      بينيد كه در اين آيه اگر قدري در اين آيات تأمل كنيد مي

چشمانشان را بپوشند و خود را از فواحش اخالق نگهدارند و زنـان هـم ماننـد مـردان بـه اداي      
ار عملـي، بـه احكـام    اين دو امر مأمور شده اند و عـالوه بـر آن در خصـوص معاشـرت و رفتـ     

سـت كـه بـراي حفاظـت اخالقـي تنهـا       ديگري هم موظف شدند كه به صراحت دال بر ايـن ا 
ميت دادن به پوشيدن چشم و حفظ فرج كافي نيسـت بلكـه ضـوابط و احكـام ديگـري هـم       اه

اش  مورد نياز و ضروري است، ما بايـد در اينجـا بـه اخبـار و احاديـث پيـامبر و يـاران گرامـي        
ا بدانيم كه ايشان اين احكام را چگونه در جامعة اسالمي پياده نمودند و همچنين رجوع كنيم ت

  شود. هايي مي هاي معنوي و عملي ايشان چه برداشت بدانيم كه از عكس العمل
  پوشيدن چشم:

اولين حكمي كه در اين باره به زنان و مردان صـادر شـده، پوشـيدن چشـم اسـت و كلمـة       
ي ديگر به معني پوشيدن چشم و پايين انـداختن و بلنـد نكـردن    ها عربي در زبان »غض البصــر«

آن است ولي هدف حكم الهي اين نيست، بلكه قصد آن پرهيز از زناي نظر و چشم است كـه  
فتنـه   أكردن زنان به مردان بيگانه منشـ  در احاديث به كرات تذكر داده شده است، چونكه نگاه

و طبيعي است  ،گردد و تلذذ به جمال زنان بيگانه منبع فتنه و فسادانگيزي براي مردان است مي
هاي آن همين نظر كردن است كه بايد  شود و يكي از دروازه ايجاد مي كه فساد و فتنه از اينجا
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 بسته شود، مقصود از پوشيدن چشم نيز همين است، بديهي است كه تا آن زمان كه چشـم بـاز  
افتد و غير ممكـن اسـت كـه چشـم زنـان و       باشد حتماً نگاهش بر اشياء و اشخاص اطرافش مي

مردان هم به همديگر نيافتد، پس حكم شرعي اين است كه اگر اين نظر بطور تصـادفي باشـد   
گناه ندارد و تنها آن نظري ممنوع است كه دوباره از روي قصـد و عمـد و بـه غـرض تلـذذ و      

  نت طرف مقابل باشد. چنانچه:تمتع از زيبايي و زي
  .»صرف بصركا :ة؟ فقالأعن النظر الفج ����لت رسول اهللا أقال: س ����عن جرير «
 يشـان از جرير روايت شده است كه گفت: من از رسول اهللا در بارة نظر تصادفي پرسيدم. ا«

  .)1(»برايم گفت: چشمت را بگردان
 لَــكَ  َولَــْيسَ  اُألولَــى لَــكَ  فَــِإن  النْظــَرةَ  تـُْتبِــعِ  الَ  َعِلــى  يَا لعلى: ����قال: قال رسول اهللا  ����عن بريدة «
  .»ةاآلِخرَ 
فرمـود: اي   �بـراي علـي    �نقل شده است كه گفـت: حضـرت رسـول اهللا     �از بريده «

  .)2(»زيرا اولي گناه نداشته و دومي دارد ؛علي بعد از يك نگاه، بار ديگر نگاه مكن
ٍة َاجنبيــة عــن شــهوة صــب فــي عينيــه االفــك يــوم أامــر قــال: مــن نظــر إلــى محاســن  ����عــن النبــي «

  .»القيامة
روايت است كه فرمود: كسي كه به زيبـايي و الطـاف زن بيگانـه بـه      �از حضرت رسول «

  .)3(»شود نظر شهوت بنگرد در روز قيامت در چشمان او سرب گداخته ريخته مي
بيگانه نظـر انـدازد    كند شخص به زن آيد كه ايجاب مي با آن همه گاهي اوضاعي پيش مي

شـود   مثالً طبيب به زن مريض و يا قاضي به زني كه به منظور شهادت يا اقامة دعوي حاضر مي
شـود، آن وقـت ممكـن اسـت      افتـد و يـا در آب غـرق مـي     كند و يا زني در حريق مي نگاه مي

ه بـر  خودش يا آبرو و حيثيتش در خطر واقع شود، در اين مواقع امدادگر اجازه دارد كه عـالو 
صورت، در صورت لزوم به عـورت او هـم نگـاه كنـد، عـالوه بـر ايـن در بغـل گـرفتن او در          

                                         
  ابوداود باب ما يؤمر به من غض البصر. -1

  همان منبع. -2
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كند كه در ايـن   صورت غرق يا حريق نه تنها بال مانع است بلكه واجب است و شريعت امر مي
طور مواقع، شخص نيت خود را از فساد دور كند ولي اگر در دلش به مقتضاي طبيعت بشري، 

زيـرا ايـن نگـاه و ايـن      ؛دا شود در آن صورت بر هيچ يـك گنـاهي نيسـت   حالتي از شهوت پي
  .)1(تواند جلوي مقتضيات فطرت خود را بگيرد تماس از روي ضرورت است و انسان نمي

همچنين نظر كردن بر زن اجنبي بلكه تعمق نظر بر وي به قصد ازدواج نه تنها جايز بلكه از 
نيز به طـرف زنـي بـه     �ضرت رسول اهللا روي سنت مطلوب و مستحسن است و حتي خود ح

  همين منظور نگاه كرده است.
ر إليهــا فإنــه أجــدى أن يــوءدم ظــ: اُن����ًة فقــال النبــي أمــر ا: أنــه خطــب ����به ععــن المغيــرة ابــن شــ«

  .»بينكما
 �پس حضـرت رسـول    از زني خواستگاري كرد،و از مغيره بن شعبه روايت است كه او «

  .)2(»زيرا نظر كردن باعث ايجاد موافقت و شناسايي در بين شما است ؛برايش فرمود: او را ببين
 لَــكَ  َألَهــبُ  ِجْئــتُ  اللــِه، َرُســولَ  يَــا: فَـَقاَلتْ  ����ت إلى رسول اهللا أة جاءن امر أ دابن سع عن سهل«

َها فَـَنَظرَ  نـَْفِسي،   .»إلَْيها النَظر َفَصعدَ  اللهِ  َرُسولُ  ِإلَيـْ
آمد و گفـت: اي رسـول    �روايت است كه زني نزد رسول اهللا  تو از سهل  بن سعد «

به طرفش نظر كرد و رويش را  �خدا! من آمدم تا خودم را به تو بخشم و حضرت رسول اهللا 
  .)3(»طرف وي باال نمود

َرةَ  َأِبى َعنْ «  ِمنَ  اْمَرَأةً  تـََزوجَ  َأنهُ  فََأْخبَـَرهُ  َرُجلٌ  فَأَتَاهُ  ���� النِبى  ِعْندَ  ُكْنتُ : قَالَ  َعْنهُ  اللهُ  َرِضىَ  ُهَريـْ
َها َأَنَظْرتَ  :���� اللهِ  َرُسولُ  َلهُ  فـََقالَ  األَْنَصارِ  َها فَاْنظُرْ  فَاْذَهبْ  :قَالَ . الَ  :قَالَ  ؟ِإلَيـْ  َأْعُينِ  ِفى فَِإن  ِإلَيـْ
  .»َشْيًئا األَْنَصارِ 

بـودم، مـردي    �روايت شده است كه گفت: من نزد حضرت رسول اله  �و از ابوهريره «
فرمـود:    �آمد و خبر داد كه با يك زن انصاري ازدواج كرده، حضرت رسول اهللا  ايشاننزد 

                                         
 –و كتاب المبسوط  ،النظر و اللمس فتح القدير، فصل في ي و تكمله  ﴾قل للمؤمنين يغضوا﴿ ي: هتفسير كبير و احكام القرآن، جصاص، در آي -1

  كتب االستحسان.
  ترمذي، ماجاء في النظر الي المخطوبه. -2
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؛ زيـرا در  حضرت رسول فرمـود: پـس بـرو و او را ببـين     او را ديده اي؟، آن مرد گفت: نه،آيا 
  .)1(»اري چيزي هستچشم زنان انص

حدكم أبر رضي اهللا عنه بن عبداهللا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: إذا خطب عن جا«
  .»لى نكاحها فليفعلإن ينظر إلى ما يدعوه أقال استطاع  أةالمر 

فرمود: اگر يكـي از شـما    �بن عبداهللا روايت است كه حضرت رسول اهللا  �جابر  و از «
ببيند پس بايد ايـن كـار را   او را تواند  گر مياز زني خواستگاري كرد و نياز به ديدن وي بود، ا

  .)2(»بكند
شـود كـه هـدف شـرع منـع مطلـق نظـر         از تعمق در اين حاالت استثنايي چنين استنباط مـي 

بردن وسايل فتنه است بدين جهت، از نگاه كـردن بـدون ضـرورت و     نيست بلكه منظور از بين
تحريـك شـهوت و بـه هيجـان آوردن     كند و همينطور نگاهي كه همـراه   بدون منفعت منع مي

  شود. تمايالت جنسي باشد نيز منع مي
روايـت   لاين حكم براي زنان و مردان يكسان است، ترمذي در سنن خود از ام سـلمه  

گويد وقتي كه مـا   . مي)3(بودند �هردو نزد حضرت رسول اهللا  لكند كه وي و ميمونه  مي
داخل شد و اين اتفاق زماني افتـاد كـه مـا بـه      نايشاآمد و نزد س نزد وي بوديم ابن ام مكتوم 

كـه خـود را از وي   براي ما فرمـود   �رعايت حجاب مكلف شده بوديم، پس حضرت رسول 
شناسـد، حضـرت    بيند و نـه مـي   آيا او كور نيست؟ ما را نه مي !رسول خدااي  م:يبپوشانيد، گفت

  بينيد؟ يفرمود: آيا شما هم كور هستيد، آيا شما او را نم �رسول اهللا 
هاي خاص رواني گروه زنان و مردان، فرق بسيار دقيقي بين نگـاه مـرد    از روي خصوصيت

كـردن وجـود دارد كـه اگـر چيـزي را       و زن وجود دارد بـراي اينكـه در طبيعـت مـرد، اقـدام     
كوشد، امـا در طبيعـت و    آوردن آن بسيار مي پسنديده و زير نظر گرفت براي حصول و بدست

                                         
  قبل التزويج. ةمسلم، باب ندب من اراد نكاح امرأ -1

  و هو يريد تزوجها. ةابوداود، باب في الرجل ينظر الي المرأ -2
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مانعت وجود دارد و تا زماني كه بر فطرت و نهاد خود متكي است اين صفت نهاد زن فرار و م
  امري را ندارد.جرأت اقدام به  به آسانيپذيرد و يك زن  از وي جدايي نمي

ع نيز اين تفاوت را در ميان دو طبيعت فوق الذكر مدنظر قرار داده اسـت، لـذا آن قـدر    شر
كـردن زن بـه طـرف     ه است، ممنوعيـت نگـاه  كه نظر كردن مرد به زن بيگانه به شدت نهي شد

مشهور است كـه حضـرت    ل ي صديقه عايشه نقدر هم شديد و غليظ نيست، حديثمرد آ
كنـد   و اين حـديث داللـت مـي    )1(داد هاي حبشه را در مسجد به وي نشان مييباز �رسول اهللا 

كه نظركردن زن به طرف مرد به طور مطلق ممنوع نيست، بلكه آن نظري ممنوع است كه زن 
و همچنـين نظـري    .و مرد در يك مجلس باشند و به طرف همديگر به جذب و جلب بنگرنـد 

ر برابر مر كرد كه دبه ام سلمه ا �زيرا حضرت رسول اهللا  ؛كه بيم فتنه از آن برود جايز نيست
بنت قيس امر كـرد   و به فاطمهدرش بود با حجاب باشد، كه صحابي جليل الق سابن ام مكتوم

را طـالق داد،   او زيـرا وقتـي كـه شـوهر فاطمـه      ؛بگذارنـد  ابن ام مكتـوم اش را در خانة  تا عده
اش را سـپري كنـد    عده �امر كرد كه در خانة ام شريك انصاري  �حضرت رسول نخست 

  تي فرمود:ولي بعد از مد
ات را  عـده  لابـن مكتـوم    ي كننـد پـس در خانـه    اصحاب من به اينجا رفت و آمـد مـي  

تـواني   تواني پوشش خود را برداري، يعني مي زيرا او يك شخص كور است و تو مي ؛بگذران
  بيند. از نظر لباس راحت و آزاد باشي و اگر جايي از بدنت نمايان شود او نمي

هاي فتنه است و بدين علت بـود   كردن زمينه فهميم كه هدف واقعي اين احكام كم پس مي
اي كه امكان فتنه  را از گذراندن عده در خانه لفاطمه بنت قيس  �كه حضرت رسول اهللا 

اي زندگي كند كه چنـين امكـاني در آن    در آن بيشتر بود منع كرد و امر فرمود كه او در خانه

                                         
گويند كـه ايـن مـاجرا در     است، بعضي در تعبير آن مي لبخاري، مسلم، نسائي و احمد از عايشهامام اين حديث به روايت  -1

شود جز ابـن حبـان    حجاب مربوط مي ي هكم سن و سال بود و به زمان قبل از آمدن آي  لروزگاري واقع شده كه عايشه

هفتم هجرت بـود، بـر ايـن     مذكور وقتي واقع شد كه نمايندگان حبشه به مدينه آمدند و در سال ي اقعهكند كه و كه تصريح مي

او را بـه   �بخاري است كه حضـرت رسـول اهللا   صحيح روايت  درو  .پانزده يا شانزده ساله بودل ي صديقه عايشه اساس

  حجاب در آن موقع نازل شده بود. ي هآي شود كه داد، پس معلوم مي چادر خود پيچانده و بازي را برايش نشان مي
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اي براي زندگي داشته باشـد پـس شـرع، زنـان را از      است كه زن حتماً خانه الزم .وجود ندارد
  اختالط با مردان اجنبي و اينكه بدون ضرورت و لزوم همديگر را ببينند نهي نموده است.

اساس حكمت است و كسي كه داراي عقل و بصيرتي باشد كـه هـدف    تمام اين احكام بر
را كه احكـام پوشـيدن چشـم بـر آن اسـتوار اسـت        تواند مصالحي دين را بفهمد، به آساني مي

ها و مصالح اسـت   تواند بفهمد كه به اعتبار همين حكمت درك نمايد و اين را هم مي حبوضو
كـردن مـردم از    شود، هدف اصلي شـريعت، منـع   كه تخفيف و تشديد در اين احكام مجاز مي

ه دشمني ندارد كه چگونگردد و گرنه شريعت با چشم مردم هي نگاهي است كه باعث گناه مي
د نهـاي پـاك داشـته باشـ     انتقام بگيرد، ممكن است كه اين چشمان بار اول نگاه  بخواهد از آن

هـا گنـاه نبـوده     اي بگويد كه ايـن نگـاه   ها وسوسه انداخته و با داليل فريبنده ولي شيطان در آن
محسـوب   بـردن و تمتـع از زيبـايي اسـت كـه آن هـم يـك، امـر فطـري          بلكه فقط براي لـذت 

اگر او اجازه داشته باشد كـه از سـاير مظـاهر جمـال طبيعـت اسـتفاده كنـد و از آن        و  شود. مي
لذت ببرد، پس چه گناهي است كه از جمال انساني هم متمتع شده و لذت روحي و معنـوي از  

كنـد كـه بيشـتر لـذت ببـرد،       تربيت و تقويت مـي  يطان اين انديشه را در ذهن انسانآن ببرد، ش
تمـام فسـق و    أه تلذذ از جمال، سبب وصال گردد و كيست كه انكار كند مصدر و منشباشد ك

تواند  افتد همين نگاه نيست؟ چه كسي مي هم اتفاق مي فجوري كه تاكنون اتفاق افتاده و هنوز
با صداقت بگويد كه از ديدن زيبايي دختـران جـوان همـان احساسـي را كـه بـا ديـدن گـل و         

نمايد؟ اگر اين دو احساس با هم متفاوت باشند  ود خود احساس ميكند در وج گالب پيدا مي
كـردن بـه زيبـايي طبيعـت باعـث تحريـك و بـه         خـالف نگـاه   و نگريستن به زيبايي انسـان بـر  

د كـه همـان طوريكـه    يـ وگد، پس يك شخص چگونـه حـق دارد ب  گردآوردن شهوت  هيجان
  جمال انساني نيز آزاد باشد؟تمتع و تلذذ از زيبايي گل در طبيعت آزاد است، تلذذ از 

خــواهي را از نفــس شــما محــو و زايــل كنــد بلكــه  خواهــد ذوق زيبــايي شــرع هرگــز نمــي
گويد: براي خود همسري انتخاب نماييد كه مورد پسند شما باشد و سپس او را كانون همة  مي

شويد  مند خواهيد از جمال و لذت وي بهره تان سازيد و هرطور كه مي عاليق و زيبايي دوستي
شويد و اگـر خـود    زيرا اگر اين كار را نكنيد مرتكب فحشا مي ؛نگيريد و نگاهتان را از وي بر
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را هم به فحشاي عملي آلوده نساخته و نفس خود را از طريق انضباط اخالقي و يا بنا بر موانـع  
ي از ديگري حفظ كنيد، باز هم بدانيد كه از گمراهي فكر و انديشه سالم نمانده ايد. پـس نيمـ  

هايتان به خاطر عشق و عالقه و حـرص   شود و دل نيروي خواهش شما از طريق نگاه صرف مي
گـردد و سـرانجام در دام هـوا و هـوس گرفتـار       بسيار به تلذذ و تمتـع غيـر مشـروع آلـوده مـي     

گنـاه و يـا مقـدمات آن را    توانيد بخوابيد و اگر هم بخوابيد،  ها از فكر آن نمي شويد و شب مي
تان داريـد ماننـد آدم    بينيد. همچنين به خاطر شوق و رغبت زيادي كه به معشوقه ميدر خواب 

شويد و بيشترين نيرو و توان شما بـراي ضـربان و تـپش قلـب و هيجـان       طاقت مي مارگزيده بي
كنيد؟ آيا سهل و آسـان اسـت؟    شود... در بارة اين زيان و ضرر چه فكر مي خون، مصرف مي

تنها براي اين است كه شما نگاهتان را از مواضع شـرعي و مشـروعش    ها تمام اين ضرر و زيان
هايتـان كاسـته و آن را    به جاي ديگر سوق داديـد، پـس بـر شماسـت كـه از پراكنـدگي نگـاه       

و از نظري كه زمينه ساز فتنه است بپرهيزيد و در مواردي كه ضرورت ايجـاب  سازيد  محدود
اشد، با وجود امكان فتنه باز هم جايز نيست، ولي در كند يا منفعتي را براي جامعه در برداشته ب

كـردن زن بـه    صورتي كه احتمال وقوع فتنه نرود با اينكه هيچ ضرورتي هم نداشته باشد، نگـاه 
مرد جايز است ولي به هيچ وجه به غير از حاالت اتفاقات ناگهاني، مرد اجـازه نـدارد بـه زنـي     

  نگاه كند.

  اظهار زينت: ممنوعيت

است و در آينـده مـا احكـامي را     –زن و مرد  –هر دو طبقه ه چشم متوجه ب حكم پوشيدن
تذكر خواهيم داد كه مخصوص زن است كه اولين حكم دوري جستن از نمايش زينت است 
مگر در محدودة خاص و معين. پيش از اينكه در اهداف و تفاصيل اين حكم تأمل كنيـد الزم  

عورت به ياد بياوريد، گفتيم كه غيـر از روي   است احكام گذشته را در خصوص لباس و ستر
و كف دست زن، اعضاي ديگر وي عورت است و آشكار كردن و نمايـان سـاختن آن جـايز    
نيست و حتي به پدر، بـرادر، پسـر و يـك زن ديگـر هـم اجـازه نـدارد كـه عـورتش را نشـان           
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ة اظهار زينـت،  . حال كه اين احكام را در ذهن خود مجسم كرديد، پس حدود و انداز)1(بدهد
  گردد: بقرار زير تقديم مي

شـماريم   زن اجازه دارد زينت خود را براي آن دسته از خويشاوندان مردش كه بـر مـي   -1
  نشان بدهد:

  ، برادر، برادرزاده و خواهرزاده.شوهر، پدر، پدر شوهر، پسر
  همچنين او اجازه دارد كه زينتش را براي كنيز و غالمش ظاهر سازد. -2
اجازه دارد كه با زينت خود پيش زيردستان خود كه از جمله مردان بوده، ولـي بـه   زن  -3

  .)2(زنان تمايل شهواني نداشته باشند وارد شود

                                         

بر زن حرام است كه به محدودة ناف تا زانوي زن ديگري نگاه كند و براي مردم هم حرام است و نبايد از  -1

  ناف تا زانوي مرد ديگري را ببيند.

Íρ﴿ي:  ابن كثير در تفسير آيه - 2 r& š ÏèÎ7≈ −F9$# Î�ö� xî ’ Í<'ρé& Ïπ t/ö‘M} نويسد كه اينان عبارت اند از: مزد  مي ﴾...#$

هوشي و ضعف وجود دارد و به زنان هم رغبت ندارند.  بگيران و زير دستاني كه در عقلشان كم

   285/ 3تفسير ابن كثير 

گويد در عدم تمايل اين مردان به زنان دو احتمال وجود دارد: اول اينكه كامالً محروم از شهوتند  و مي  

دم مرگ و يا ضعيف العقول، ابله و يا خنثي. دوم اينكه تمايل طبيعي به زنان دارند،  مثل پير فرتوت و در

شان را متوجه زناني نمايند كه در آن  ولي به سبب ذلت و زير دست بودنشان جرأت ندارند كه شهوت

Íρ﴿ي:  هحكم آيدر كنند و هر دو نوع  خانه به عنوان خادم و زير دست كار مي r& šÏèÎ7≈−F9$# Î�ö� xî ’Í<'ρ é& 

Ïπ t/ö‘M} ها مجازند  آمده است، ولي نبايد فراموش كرد، تمام كساني كه زنان به اظهار زينت نزد آن ﴾...#$

 .بايد داراي دو صفت باشند: اول اينكه تابع و زير دست آن خانه باشند كه نزد زنان آن آمد و شد دارند

  .دوم اينكه تمايل شهواني به زنان آن خانه نداشته باشند

و براي حفظ سالمت اخالق و كرامت خانواده الزم است فكر كنند كه آيا آن زير دستان واقعاً در رديف  

نان متمايلند، زه بها  اول دانسته شود كه آن ي و اگر در وهله ؟.دارندنكساني هستند كه به زنان تمايل 

ر اين باره مثال يك مرد مخنث ها سلب كنند، بهترين مثال د ي رفت و آمد را از آن هالزم است كه اجاز

ها را به او داده بود، ولي بعد از اينكه برخي از  ي دخول به خانه اجازه �است كه حضرت رسول 
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تواند زينتش را به كودكاني نشان دهد كه هنوز از مسايل جنسي اطـالع ندارنـد و    او مي -4
  گردد. ها نمي اظهار زينت باعث تحريك شهوت آن

زينتش را براي زنان هم جنس خود نشان دهد و از آنجا كه خداونـد لفـظ   تواند  زن مي -5
شـود   نگفته است پس آيه، زنان هم مسلك را شامل مي »من النســاء«را آورده و  »من نسائهن«

خويشـاوندان   ه،هايي است كه از قبيل نه كل زنان پس روشن است كه منظور، زنان عفيفه و زن
ني كه وضعشان مجهول بوده و شهرت بـدي داشـته باشـند و يـا     يا هم طراز او باشند و ساير زنا

هـا اسـباب فتنـه را فـراهم      زيـرا آن  ؛مورد شك و شبهه قرار گيرند از اين حكم مستثني هسـتند 
كنند، در روايات است كه وقتي مسلمانان مناطق شام را فتح كردند، زنانشان با زنان يهود و  مي

كـه   �رسيد به ابوعبيده ابـن جـراح    � فار وق عمر نصاري اختالط نمودند، وقتي كه خبر به
  والي شام بود نوشت:

به من خبر رسيد كه يك عده از زنان مسلمان با زنان اهـل كتـاب يكجـا در حمـام      ،اما بعد
. همچنين از ابن عباس نقل شـده اسـت كـه زن مسـلمان     )1(شوند، اين كار را منع كن داخل مي

                                                                                                         

ها جلوگيري به عمل آورد و او را از شهر بيرون كرد، جريان  كارهاي او را ديد، از داخل شدن او به خانه

آمد، روزي نزد  كرد كه نزد ازواج مطهر پيامبر مي از اين قرار است كه در شهر مرد مخنثي زندگي مي

داخل  �گفت كه حضرت رسول اهللا  يكي از همسران مطهر پيامبر نشسته بود و با برادر وي سخن مي

گفت: اگر خداوند فتح طائف را نصيب شما كرد، دختر غيالن را به تو نشان خواهم  شد و شنيد كه او مي

شمن خدا تو فرمود: اي د �ي او را برايش وصف كرد، حضرت پيامبر  هاي پوشيده داد و عورت و اندام

داند  اي، بعد از آن به زنانش گفت: چون او اين سخنان را خوب مي به آن زن، خوب با تعمق نظر كرده

ها ممنوع كرد و به اين هم اكتفا نكرده بلكه از شهر  شدن او را به خانه نبايد نزد شما بيايد و داخل

و ساده انديشي كه داشتند با او چنان  بيرونش نموده و به او را به صحرا راند؛ زيرا زنان با خوش باوري

ها با  كردند كه تو گويي با هم جنسان خود هستند، بدين ترتيب از احوال و اسرار آن خوشرفتاري مي

  ي وي الزم بود. گرد. بنابراين، ترس از فتنه شد و سپس به مردان حكايت مي خبر مي

كتاب اللباس). ،(شرح ابوداود  

  مذكور. ي تفسير ابن كثير، آيه -1
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اب خود را برهنه سازد و زينت خـود را بـراي زنـان كـافر     اجازه ندارد كه در بين زنان اهل كت
. منظـور از ايـن حكـم،    )1(نشان دهد غير از مواردي كه جواز آن براي مردان بيگانـه ذكـر شـد   

ايجاد تفرقه بين زنان، به اعتبار دين نيست بلكه هدفش اين است كه زنان مسلمان از معاشـرت  
ان مجهـول اسـت و يـا اخـالق و سلوكشـان      و نشست و برخاست با زناني كه اخـالق و آدابشـ  

برخالف اصول اسالمي است، بپرهيزند، ولي زنـان پاكـدامن و عفيفـة غيـر مسـلمان در حكـم       
  (نسائهن) داخل هستند.

  كند: اگر كسي در اين حدود تأمل و تفكر كند، دو چيز را استنباط مي
شده، با ظاهر كردن اول: زينتي كه ظاهر كردن آن در چارچوب مقررات معين اجازه داده 

هـاي تجملـي، زيـور آالت، آرايـش مـو،       عورت زن فرق دارد و مقصود از آن: پوشيدن لباس
سرمه كشيدن و استعمال وسايل آرايش زنانه است كه زنان به خـاطر زن بودنشـان در خانـه از    

  كنند. ها استفاده مي آن
رنـد كـه بـه طـور دائـم و      دوم: اينكه زنان اجازة اظهار اين زينـت را فقـط بـراي مردانـي دا    

ها حرامند و همينطور به زير دسـتاني كـه بـدون شـهوت بـوده و در اخالقشـان        هميشگي به آن
شـوند بايـد زنـاني از صـف      شك و ترديدي نباشد، از اينرو زنـاني هـم كـه بـه خانـه وارد مـي      

مسـايل  يـد بـه   كودكان هم با »ربةولى اإلأغير «خودشان باشند، زير دستان و خدمه هم از زمرة 
  .»على عورات النساءلم يظهروا « جنسي عالقه نداشته باشند:

گيريم كه هـدف شـرع، تنهـا منحصـر سـاختن اظهـار زيـور و         از تمام اين گفتار نتيجه مي 
اي است كه سبب تحريك اميـال و عواطـف در قلـوب مـردم نشـود و يـا        زينت زنان در حلقه
  بندوباري جنسي را فراهم نسازد. اسباب و وسايل بي

ببيند حتـي بـراي زنـان     ها را غير از مردان فوق الذكر، ديگر هيچ كس حق ندارد زينت آن
ــه زمــين بكوبنــد چونكــه نبايــد صــداي    در وقــت راه رفــتن، ممنــوع اســت كــه پاهايشــان را ب

زيورآالتشان بلند شود و باعث جلب توجه سايرين گردد، بطوريكه در صفحات قبـل گفتـيم،   
ديده شدن زينت در دامنة بسيار محـدودي مجـاز اسـت و حكمـت و فلسـفة ايـن احكـام هـم         

                                         
  مذكور. ي هتفسير كبير، آي -1
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ين در برابـر افـرادي كـه داراي قـوة     ئو بديهي است كه اگر زنان بـا تجمـل و تـز   آشكار است 
تواننـد ايـن حرمـت ابـدي را بـه       ها و عوامل شهوت نمـي  شهوت جنسي اند ظاهر شوند، انگيزه

شـود كـه    شود كه عاقبت اين كـار همـان مـي    عواطف پاك و بري تبديل كنند، پس معلوم مي
هـا مـا نيسـتيم كـه بگـوييم هـر زنـي بـا داشـتن چنـان           آمال بشري خواهـان آن اسـت و ايـن تن   

توانـد ايـن را انكـار     گردد بلكه هيچ كس نمـي  هايي فاسد شده و هر مردي هم فاسق مي زينت
كردن در مجالس و محـافلي   كند كه بيرون آمدن زنان با اين وسايل زينتي و آرايش و شركت

د رفـت و آمـد زنـان اروپـايي و     كه ضررهاي مادي و معنوي پنهان و آشكاري نيـز دارد، ماننـ  
شـود و ايـن    هـا در ايـن راه مصـرف مـي     آمريكايي است كه قسمت اعظم در آمـد روزانـة آن  

ــه رزق و روزي     ــت ك ــك اس ــت و نزدي ــي اس ــه فزون ــه روز رو ب ــان روز ب مصــرف و اسرافش
آميـز چيسـت؟ آيـا     كنيد، علت اين مصرف جنون . چه فكر مي)1(شوهرانشان را هم تنگ كنند

زا به طرف زنان تجملي و مدپرست، عامل ديگري هم هست كـه   هاي هيجان همين نگاهغير از 
كنيـد ايـن رغبـت افراطـي      ها در بازارها و مناطق شلوغ شود؟ و باز فكـر مـي   باعث شركت آن

شـود؟ آيـا غيـر از ايـن      با در جامعه منتشر مـي يين چيست كه مانند مرض وزنان در تجمل و تز
گر شده و مورد پسندشان واقـع   ر چشم مردان، قشنگ و زيبا جلوهخواهند د ها مي است كه آن

هـا   ها براي چيست؟ آيا اين تمايل و آزادي پاك است؟ و آيا مقصود آن و تمام اين )2(گردند؟

                                         
دهد: زنـان انگلسـتان سـاالنه     در بارة مصرف فراوان اين داروهاي شيميايي، آماري ارائه داده شده است كه نشان مي -1

در صـد   90كننـد و   بيست ميليون پوند و زنان آمريكا بيست و پنج ميليون پوند براي وسايل آرايشي پرداخـت مـي  
  ) معتاد شده اند.Make Upآرايش (زنان به نوعي از 

فروشـند و   غبت دارنـد كـه حتـي خودشـان را هـم در ايـن راه مـي       راي  پرستي به اندازه زنان در اين آرايش و تجمل -2
و آرزوي فعلـي هـر دختـري نيـز همـين       ،ها اين است كه داراي اندام بسيار باريك و الغر باشند آرزوي نهايي آن

ياري باشد كه متخصصين وضع كرده اند و هدفشان چيزي نيست جـز اينكـه سـينه،    است كه اندامش متناسب با مع
آن  يافتن اين هـدف  ... در نظر مردان شيرين و خوشنما جلوه كند، براي تحقق ها و بازوان، كمر، ران، باسن و ساق

آب ليمـو و  كنـد و از   غذاهاي خوش طعم و لذيـذ خـوددداري مـي    نارد و از خوردد بيچاره خود را تشنه نگه مي
كند و بدون مشورت طبيب از داروهاي مختلف استفاده  كننده اند، زياد مصرف مي ج و ديگر موادي كه هضمنران

هنرپيشـة   1937پسـت بـه سـال    الكـت رسـانيده اسـت، مـثالً در بودا    كند كه اين جنون بسياري از زنـان را بـه ه   مي
ا از دست داد، بعد از تحقيقات معلـوم شـد كـه او از    مشهورشان به نام جوسي الباس در اثر سكتة قلبي جان خود ر
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برانگيختن شهوت جنسي نيست كه از حدود طبيعيش تجاوز كرده است؟ و آيا طـرف مقابـل   
  تمايالت فرد ديگري پاسخ گويد؟خواهد كه شخص به  كند و نمي را وسوسه نمي

توانيـد انكـار كنيـد چـرا كـه       اگر شما اين حقايق را انكار كنيد، عاقبـت آن را چگونـه مـي   
فشاني ايجاد خواهد شد و از ميان آن دود و آتش فـراوان   اي است كه آتش فرداي آن به گونه

در همـة   خواهيـد  بيرون خواهد آمد و جهـاني را ويـران خواهـد سـاخت، اي كسـاني كـه مـي       
چـون  كارهايتان آزاد باشيد سعي كنيد نتايج و عواقب آنرا هم بسنجيد و حقايق را انكار نكنيد 

اين حقايق، پوشيده نبوده بلكه نتيجة آن به مانند آفتاب در جهان امـروز معلـوم اسـت، ممكـن     
است شما اين نتايج را از راه حسـي يـا تجربـي در يابيـد ولـي موضـوع ايـن اسـت كـه اسـالم           

شدن زينـت را   هاي فتنه را محدود كند و قبل از هر چيز ديده خواهد همان اولين روز، زمينه مي
آن  ي دانـد كـه نتيجـه    زيـرا مـي   ؛دانـد  كار درست و پاكي ندانسته و بدور از شك و شبهه نمي

  همانند ظلمت روز قيامت فراگير بوده و احدي از آن نجات نخواهد يافت.
 »إال مــا ظهــر منهــا«كند، با آوردن  ت را براي بيگانگان منع ميبا آنكه قرآن ظاهر كردن زين

شود و منظور از آن، زينتـي اسـت كـه بـدون ارادة شـخص ظـاهر        يك استثنا براي آن قايل مي
د و بسياري از علما خواسته اند كه از ايـن اسـتثنا فوايـد زيـادي اسـتخراج كننـد، ولـي        گرد مي

                                                                                                         
كرده اسـت تـا آنكـه     چند سال پيش رژيم غذايي دارويي داشته و به خاطر الغر شدن از داروهاي زياد استفاده مي

گردد، ماگرالپرسي لي كه در خوانندگي بسيار مشهور بود قرباني  همة قوايش به تحليل رفته و سبب سكتة وي مي
خوان مشهور ديگري به نام لوائيزا زاپـو در هنگـام خوانـدن آواز و اجـراي نمايشـنامه، بـه        و آوازه همين هدف شد

هـاي   چاره هميشه غمگين بود كه چرا اندامش با معيارهاي زمان متناسب نيست، او رژيـم  زمين افتاده و مرد، آن بي
شته و در زير پاي عاشقان زيبايي و گرفت تا اينكه وزنش بسيار كم شد ولي در اثر آن، قلبش ضعيف گ سختي مي

جمال به خاك هالكت افتاد و بعد از وي هنرپيشة ديگري به نام ايموال، قرباني اين هدف شد كه از استعمال زيـاد  
وسايل مصنوعي (اندام ساز) ديوانه شد و در تيمارستان بستري گشت، اين زنان از جملة زنان مشهوري بودنـد كـه   

شـوند و بـراي اينكـه     ين مـي يداند چه تعداد از زنان قرباني اين تجمل و تز ر شد و خدا مياخبارشان در جرايد منتش
هـا آزادي زن   دهند، شما بگوييد، آيا تمام اين خود را در نظر مردان خوش آيند جلوه دهند زندگي را از دست مي

بخشـد و چنـان در بردگـي     هـا فزونـي مـي    اي است كه تسلط مـردان را بـر آن   است و يا بردگي او؟ اين چه آزادي
گـردد   شوند و مردان تمام زندگي و آرزو و هدفشان مـي  افتند كه از خورد و خوراك و سالمتي هم محروم مي مي

  و بس.
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 ؛ها را نـدارد  و هوس آن تمام خواهشات و هواكلمات گنجايش مشكل اينجاست كه اين نوع 
هايتان را براي  گويد: زينت دهد و مي زيرا دين، به وسيلة اين كلمات، زنان را مخاطب قرار مي

بيگانگان از روي قصد و عمد نشان ندهيد و بعد از اين، اگر چيـزي از زينتتـان خـود بـه خـود      
، هيچ گناهي نـدارد و منظـور آيـه    اساس ضرورت خودش بدون پوشش بماند ظاهر شود يا بر

تان براي بيگانگان باشد و يا بايد نيت شما اظهار زينت و محاسنكامالً واضح است و آن اينكه ن
توانيـد   كاري نكنيد كه با زيبايي و آرايش پنهان، مردان را بـه خـود جلـب نماييـد و اگـر نمـي      

نيـد تـا زينـت و آرايـش شـما      كامالً آن را بپوشانيد، حد اقل، نهايـت سـعي و كوششـتان را بك   
و سپس اگر غفلتاً قسمتي از آن ديده شود، خداوند شما را به خاطر آن مؤاخـذه   ،پوشيده بماند

عي است كه همـه  يپوشيد، طب داشتن زينت خود مي كند، مثالً لباسي كه شما به منظور پنهان نمي
ر شويد كـه دسـت و   بينند و قامت شما نيز آشكار است و همچنين ممكن است مجبو آن را مي

پـس در تمـام ايـن مـوارد بـراي شـما        ،يا عضو ديگرتان را براي انجام بعضي امور ظاهر كنيـد 
آن را ظاهر نكرده بلكه مجبور شـده ايـد و اگـر فرضـاً در آن      اگناهي نيست چون شما به عمد

هايي در نفس انساني باشند كـه از ايـن قسـمت كوچـك زينـت شـما لـذت بـرده          حال شيطان
شما گناهي نداريد و گناه آن به گردن كسي است كه داراي نيت فاسد اسـت چـرا كـه     باشند،

شما لوازم حفاظت و حراست اخالقـي و اجتمـاعي را بـه جـاي آورده و مسـئوليت را از خـود       
  ساقط نموده ايد.

اين مفهوم صحيح آية كريمه است و اگـر اختالفـات بـين مفسـرين را در مفهـوم ايـن آيـه        
  يابيم كه ريشة تمام اختالفاتشان همين چيزي است كه ما گفتيم. يبررسي كنيم در م

گويند كه مراد از زينت ظاهري لباسـي اسـت    ابن مسعود، ابراهيم نخعي و حسن بصري مي
  . ... پوشاند مانند چادر، نقاب و اش را مي كه زن توسط آن زينت باطني

انـس، ضـحاك، اوزاعـي و سـعيد ابـن جبيـر و عمـوم         ،ابن عباس، مجاهد، عطاء، ابن عمر
گويند كه منظور از آن، روي و كف هردو دست است و اين اسـتثنا، زينتـي را هـم     احناف مي

، انگشـتري و  شـود، ماننـد سـرمة چشـم، حنـا      ل ميكه در روي دست و چهره وجود دارد شام
  غيره.
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منها) است و از حسـن   در رديف (ما ظهر هاز سعيد بن مسيب روايت است كه گفت: چهر
  كند. بصري، قولي روايت شده كه آن را تأييد مي

گويـد كـه هـدف از زينـت      به پوشانيدن روي تمايـل دارد و مـي   رضي اهللا عنهاعايشه صديقه  
  ... تري، النگو وشهاي آن است مانند انگ ظاهري، هردو دست و زينت

دهنـد و در   اي آن اجـازه مـي  مسور ابن مخرمه و قتاده ديده شدن هردو دست را بـا زيورهـ  
شـود كـه فقـط ظـاهركردن هـردو چشـم را اجـازه         شان چنـين فهميـده مـي    بارة چهره از اقوال

  دهند و بس. مي
ال مـا  إهـا از (  يابيد كه تمـام آن  اگر در ريشة اختالف موجود ميان مفسرين بيانديشيد درمي

تـي را اجـازه داده اسـت كـه     ظهر منها) چنين فهميده اند كه خداوند براي زن ظاهر ساختن زين
اش باشد و يا كه ضرورت، مقتضي آن باشد و اما جواز اينكه زن چهـره   برخالف قصد و اراده

و دست خود را براي مردم به اين منظور كشف و ظاهر كند كـه مـردان را بـه طـرف خـودش      
بـه   ها كوشيده انـد كـه   جلب كند، از هيچ يك از مفسرين نقل نشده است، بلكه هر يك از آن

 دسـت زن بودن  تا چه اندازه بيرونفهم و دانش خود آنرا تفسير كنند، و توضيح داده ند  اندازة
توانـد ظـاهر    شود؟ آيا در هر شرايطي مـي  مجاز است و چه چيزي بر اساس ضرورت ظاهر مي

شـان را ابـراز داشـته انـد، بـا       هاي فـوق هريـك از مفسـرين نظريـه     شود؟ بنا بر اصول و پرسش
ال ما ظهر منها) را به امور فـوق الـذكر مقيـد و    إگوييم معني استثنا ( ما در اينجا ميوجودي كه 

محدود نسازيد و به زن مسلمان اجازه بدهيد بر اسـاس احـوال، شـرايط و احتياجـات خـودش      
خواهد  حكم نمايد، آيا رويش را بپوشاند يا باز بگذارد، البته منظور آن زن مسلمانيست كه مي

شود به فتنـه و فسـاد مبـتال شـود،      غمبر را تحقيق و تتبع كند و هرگز راضي نمياحكام خدا و پي
داند كه اگر بايد بپوشاند تا چه اندازه بايد باشد و اگر باز بگذارد نيز تـا چـه انـدازه     ضمناً او مي

ارد؟ در اين باره هيچ حكم صريح و قاطعي از طـرف شـريعت وارد نگرديـده اسـت و بـا      ذبگ
باشد تـا در آن بـاره حكـم     ختلف، اوضاع و شرايط هم مقتضي حكمت نميتوجه به حاالت م

شـود، ايـن    رفتن مـي  اي از امور مجبور به بيرون زيرا زني كه بخاطر انجام پاره ؛قاطع صادر كند
كند كـه در ايـن موضـع بـه او اجـازه       ها مجبور مي خروج او را به نمايان ساختن چهره و دست
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ن نيازي نداشته باشد، اجازه ندارد كه بدون ضرورت عضـوي  داده شده است ولي زني كه چني
  از اعضايش را ظاهر سازد.

پس منظور شريعت اين است كه اگـر زنـي بـدون ضـرورت و فقـط بـراي اظهـار حسـن و         
زيبايي، عضوي از اعضاي بدنش را ظاهر كند گنهكار است و اگر چيزي از آن بدون قصـد و  

شود و اگر ضرورت باعث ظاهرشدن گردد پس در  ياراده نمايان شود صاحب آن گنهكار نم
  اين صورت كشف و ظهور آن برايش مجاز است.

بدون در نظر گرفتن گونـاگوني اوضـاع و شـرايط در بـارة مسـئلة صـورت سـؤال خاصـي         
پسندد يا نه؟ و آيا اظهـار آن   ميرا شود و آن اينكه آيا شريعت آشكار ساختن چهره  مطرح مي

ت يا نه؟ و آيا صـورت هـم در رديـف اعضـايي اسـت كـه بايـد از        در موقع ضرورت جايز اس
حجاب در سورة احزاب به تمام اين سـؤاالت جـواب داده و    ي هآي ؟.اجانب پنهان داشته شود

  كند. ما را راهنمايي مي

  حكم چهره:

  فرمايد: خداوند مي

﴿$pκš‰ r' ‾≈tƒ ÷ É<̈Ζ9 $# ≅ è% y7Å_≡uρø—X{ y7Ï?$ uΖt/ uρ Ï!$ |¡ ÎΣuρ tÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# šÏΡô‰ ãƒ £ Íκö� n=tã ÏΒ £ÎγÎ6� Î6≈n=y_ 4 
y7Ï9≡sŒ #’ oΤ÷Šr& βr& zøù t� ÷èãƒ Ÿξ sù t øsŒ÷σ ãƒ﴾   :59[احزاب.[  

ن بگــو كــه قســمتي از چادرهايشــان را بــه ســر نااي پيــامبر! بــه زنــان خــود و زنــان مســلما«
  .»نشوندبياندازند، اين نزديكتر است به اينكه شناخته شوند، پس ايشان اذيت كرده 

اين آيه فقط در بارة پوشش چهره نازل شده و جالبيب كه جمع جلبـاب اسـت عبـارت از    
به معناي انداختن آن، پس معني تحـت اللفظـي   » يدنين«باشد و  چادر يا نقاب مي لباس فراخ يا
شود كه روي بدنشان را بـا چادرهـا بپوشـانند و بـه ايـن ترتيـب فقـط بـراي رفـع           آيه چنين مي
زيرا زن يك بخش از لباسـش را فـرو    ؛ن آيند و حرف (من) براي بعضيت استضرورت بيرو
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تا جدا شوند از كنيزان و  »ن يعــرفنأذلك َادنــى «آيد  گذارد و قسمت ديگر باالي پيراهن مي مي
  .)1(اهل طمع و فسق مورد اذيت قرار نگيرند و مغنيه، فال يؤذين تا از طرفزنان آوازخوان 

تـا قـرن    �شود كه از عصر پر بركت اصحاب كرام  ين فهميده مياز تمام اقوال مذكور چن
يك چيز حمل كرده اند و آن مفهومي اسـت كـه    رهشتم هجري تمام علما مفهوم اين آيه را ب

ما از روي كلمات، آن را برگزيديم و بعد از آن اگر به احاديث نبـوي و اخبـار مراجعـه كنـيم     
از  �ايـن آيـه در زمـان خـود حضـرت رسـول اهللا        گيريم كه زنان بعد از نزول چنين نتيجه مي

آمدنـد، چنانچـه در سـنن     كردنـد و روي برهنـه بيـرون نمـي     چادر يا نقاب يا پرده استفاده مـي 
اسـت كـه حضـرت رسـول     مـده  ابوداوود، ترمذي، موطاء امام مالك و ديگر كتـب حـديث آ  

امر كرد كه زن در حالت احرام نقاب برگيرد و دستكش نپوشد و بدين ترتيـب، زنـان را    �اهللا
  در حالت احرام از نقاب و دستكش نهي فرمود.

  .»اْلُقفازَْينِ  تـَْلَبسُ  َوالَ  تـَْنَتِقبُ  الَ  اْلُمْحرَِمةُ «
  .»زني محرم نقاب و دستكش نپوشد«
  . »َوالنـَقاب اْلُقفازَْينِ  َعنِ  ِإْحَراِمِهن  ِفى النَساءَ  نـََهى«  
زناني كه در حال احرام هستند را از پوشيدن دستكش و نقاب نهي  جآن حضرت «

  ».فرمود
و اين حديث به صراحت داللت دارد بر اينكه زنان در عهد نبوت به پوشيدن نقاب و 
دستكش عادت كرده بودند ولي در حالت احرام از آن منع شدند، مقصود از اين حكم اين 
نيست كه مردم روي زنان را در موسم حج ببينند بلكه هدف اصلي آن است كه چادر كه در 

حالت احرام جزء احرام نباشد، در احاديث به صراحت وارد حاالت عادي جزو لباس بود در 
هايشان را از  و زنان ديگر، در حالت احرام چهره �شده است كه همسران حضرت رسول اهللا 

  عايشه روايت است كه گفت: ام المؤمنينو در سنن ابوداود از  ،كردند مردان بيگانه پنهان مي
ذا حازو بنا سدلت إمحرمات ف  صلى اهللا عليه وسلممع رسول اهللانحن كان الركبان يمرون بنا و «

  .)1(»نا كشفناهو بها من رأسها على وجهها فإذا جاوز انا دحإ

                                         
  .168/ 4تفسير بيضاوي،  -1
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در حـال احـرام    �گذشـتند و مـا بـه همراهـي حضـرت رسـول اهللا        سواران از پيش ما مي«
يـك از مـا چـادرش را از سـرش بـرويش پـايين        شـدند، هـر   بوديم، وقتي كه از نزد ما رد مـي 

  ».گرفتيم گذشتند نقاب از چهره برمي انداخت و وقتي كه از ما مي مي
  امام مالك ذكر شده است كه: در موطأ

بنت المنذر رضي اهللا عنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع  ةعن فاطم«
  .»بكر الصديق رضي اهللا عنه فال تنكره علينا یبأسماء بنت أ

بـوده و احـرام داشـتيم     �گفت: ما در حالي كه بـا اسـماء بنـت ابـوبكر      فاطمه بنت منذر«
  ».پوشانديم و اسماء اين وضع را بد ندانست هاي خود را مي روي

  روايت است كه گفت: ل ة صديقهدر فتح الباري از عايش
  ».انداختند شان پايين مي زنان چادرشان را از سرشان بر چهره«

و فرو گذارند و اين مفهـوم پوشـيدن صـورت اسـت كـه بايـد       شان را پايين انداخته  يا لباس
پنهان داشته شود و فرقي ندارد كه با پوشيدن چادر باشد يا نقاب و يا هر روش ديگـري. آيـه،   

دارد: اگر زنان با اين ستر از خانه بيرون آيند اهل فسـق و   مفاد اين نوع پوشش را چنين بيان مي
هـا تعـرض    و عفيف هسـتند نـه از كنيـزان، پـس بـر آن     ها زنان شريف  شناسند كه آن فجور مي

  كنند. نمي
عباس روايت اسـت  تمام مفسرين در تفسير اين آيه به همين مفهوم اتفاق نظر دارند، از ابن 

آمدن از خانه رويشان را توسط  ه زنان مسلمان امر كرده كه در وقت بيرونكه گفت: خداوند ب
  .)2(چادر و يا لباس (جالبيب) بپوشانند

مي در بـارة آيـة   ضـر از ابن سيرين روايت است كه گفت: از عبيده ابن سفيان ابن حارث ح
سؤال كردم او در جـواب گفـت كـه چهـره و سـرش را بـا لبـاس         »زواجك... جالبيــبهنقل أل«

  .)3(گذارد پوشاند و يك چشمش را براي ديدن باز مي مي

                                                                                                         
  باب في المحرمة تغطي و جهها. -1

  .29/ 22طبري  تفسير ابن جرير -2

  .457/ 3 :و تفسير جصاص،  29/ 22تفسير طبري،  -3
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  گويد: ابن جرير طبري در تفسير اين آيه مي
چهـره و  كنيزها زيرا  ؛رفتن براي ضرورت مانند كنيزان نباشند در وقت بيرونبه زنان بگو، «

هايشان بكشند تـا   ان بگو كه چادرهايشان را بر چهرهكنند و لكن تو به زن را ظاهر مي موهايشان
هـا   ر فاسقان بدانند كه آنگفاسقي بر ايشان تعرض نكند و ايشان را به زبان آزار نرساند، چون ا

  .)1(»كنند كردن ايشان خودداري مي ذيتآزادند، از ا
  نويسد: ابوبكر جصاص مي

اين آيه داللت بر اين دارد كه زن جوان، مكلف به پوشاندن چهـره اسـت و وقتـي كـه از     «
هـا   در آن ننماياند تا مردم فاجر و طمعكـار رود بايد مستور بوده و عفت خود را  خانه بيرون مي

  .)2(»اميد نداشته باشند
  نويسد: وري در تفسير همين آيه ميعالمة نيشاب

همان عادت جاهليت بودند، به صورت مبتذل با پيـراهن و چـادر    زنان در ابتداي اسالم بر«
آمدند و هـيچ فرقـي بـين زن آزاد و كنيـز وجـود نداشـت لـذا بـه پوشـيدن چـادر و            بيرون مي

هـا   شوند كه آن گذاشتن چادر براي اين است كه شناخته ، و پوشاندن چهره و سر مأمور شدند
زيرا زني كه رويش را بپوشاند عورتش را نيـز بـه بهتـرين     ؛زنان آزادند و فاجر و زناكار نيستند

  .)3(»دارد وجه مستور نگه مي
  نويسد: فخر الدين رازي مي  
شـدند و مـردان زناكـار نيـز      در زمان جاهليت زنان آزاد و كنيزان بدون حجاب خارج مي«

ورد تهمـت  مـ  اما بعد از آمدن اسالم بخاطر اينكه زنان شريف و آزاد ،كردند ها را دنبال مي آن

’# y7Ï9≡sŒ﴿ :خداوند به زنان آزاد امر كرد تـا خـود را در پـرده گيرنـد     وند،شن oΤ÷Šr& βr& z øùt� ÷è ãƒ Ÿξ sù 

t ø sŒ÷σ ãƒ﴾ و  .هـا زنـان آزادنـد و تعقيـب نشـوند      در معني آن آيه گفته شد تا فهميده شود كه آن

زيـرا زنـي كـه     ؛ها زانـي نيسـتند   ممكن است گفته شود مراد اين است كه شناخته شوند كه آن

                                         
  .29/ 22 تفسير طبري -1
  .458/ 3 احكام القرآن، جصاص -2
  .32/ 22تفسير غريب القرآن، بر حاشية تفسير طبري.  -3
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رود كـه كشـف عـورت     ديگر از وي انتظار نمي )1(روي را بپوشاند با آنكه روي عورت نيست
هـا زنـان عفيفـه انـد و خـواهش زنـا از ايشـان غيـر ممكـن           شـود كـه آن   كند پس مشخص مي

  .)2(»است

  چادر):و  پردهنقاب (

هركس كه به كلمات آيه توجه كرده و اقوال مفسران هر عصري را تحـت بررسـي عميـق    
از نظر بگذرانـد بـه هـيچ وجـه      �قرار دهد و عملكرد مردم را در زمان حيات حضرت رسول 

تواند انكار كند شريعت به زنان دستور داده است كه رويشـان را از بيگانـه پنهـان دارنـد و      نمي
ن حيات خود پيامبر شروع شده و تـاكنون ادامـه دارد و خـود قـرآن نقـاب يـا       اين وضع از زما

پرده و چادر را از روي حقيقت و معني پيشنهاد كرده ولي آنرا بـا ايـن لفـظ اصـطالحي ذكـر      
رفــتن از خانــه پــيش روي پيغمبــر پــرده بــر روي   نكــرده اســت و زنــان مســلمان موقــع بيــرون 

بنــام نقــاب مشــهور بــود، و مــردم آنــرا بــدان نــام   انداختنــد و در آن زمــان پــردة مــذكور مــي
  شناختند. مي

داننـد و   ها آنرا تا سرحد ممكن بد و نامطلوب مـي  ) است كه اروپاييVeilبله و آن نقابي (
نظــري  شــود و آنــرا بــه عنــوان وحشــت و تنــگ روح غربــي حتــي از تصــور آن ناراحــت مــي

شـمارند و اگـر سـخن از     زمين مي ماندگي و تخلف ملل مشرق شناسند و اولين عامل عقب مي
پيشرفت تمدن و آگاهي فرهنگي و رواني ملل مشرق زمين شود، اولين شـاهد و دليلـي را كـه    

كنند اين است كه نقاب از روي زنان يـا   آورند و به آن افتخار مي براي صدق مدعاي خود مي
  كامالً برداشته شده و يا اينكه در شرف برداشتن است.

زيـرا نقـاب زنـان چيـزي      جاي بسي رسوايي و فضيحت است؛ !زده غرباي رفقاي متجدد 
اختراع شده باشد بلكه قرآن نيز آنرا ذكر كـرده و   �نيست كه بعد از زمان حضرت رسول اهللا 

پيغمبر كه قرآن بر وي نازل شده اين حكم قرآن را در زندگيش و در ميان امت خـود پيـاده و   

                                         
  باشد. عورت در اصطالح آن قسمت از بدن است كه ستر آن واجب باشد لذا به اعتبار اين معني از ناف تا زانو شامل عورت مي -1
  .59/ 6تفسير كبير،  -2
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مرغ اگـر سـرش را در   ؛ زيـرا شـتر  ودي برايتان نداردرايج كرد، اين احساس رسوايي و شرم س
شدن و نبـودن او   كردن او سبب مخفي زير خاك بگيرد كه صياد او را نبيند، اين سر زير خاك

تواند بگريزد، همينطور شما هم اگـر رويتـان را از    گردد و از شكار صياد نيز نمي در مكان نمي
گردد و آية قـرآن هـم بـا ايـن      حقيقت نمي عث بطالناحقيقت بگردانيد اين رويگرداني شما ب

را از  !ننـگ  اسـاس عقيـدة نادرسـتتان، ايـن     شود و اگر بخواهيـد بـر   كار شما محو و نابود نمي
شدن حقيقـت   يابيد بلكه باعث ظهور و روشن جامعه خود بزداييد، نه تنها به هدفتان دست نمي

گرديد، بعد از اينكه از غرب الهـام گرفتـه و نقـاب و پـرده را بـراي خودتـان ننـگ و عـار          مي
 بردن و برداشتن آن از رويتان اين است كه با صراحت تمام بيزاري خود را شمرديد، راه از بين

زيـرا همـين اسـالم اسـت كـه بـه عقيـدة شـما عاليجنابـان           ؛از اسالم و احكام آن اعالم بداريـد 
  كند. زده، به اين چيزهاي بد و نامطلوب از قبيل حجاب، چادر و پوشيدن رو امر مي غرب

خواهيد، پس بدانيد كـه ديـن بـه زن     بودن را مي اي مردم! شما پيشرفت و ترقي و اجتماعي
دهد كه بوي خوش مجالس و محافل باشـد، بلكـه او را بـه عفـت، حيـا و       نمينشين اجازه  پرده

گذارد كه باعث تلذذ و منظرة ديد عموم شود، به نظر شما آيا دينـي   كند و نمي حجاب امر مي
كجـا و  كردن را دارد يـا نـه؟ و آن    كه چنين اوصاف و احكامي داشته باشد، صالحيت پيروي

كنـد   ودن كجا؟ زيرا به نظر شما ترقي و تمـدن حكـم مـي   ب اعيپيشرفت كجا؟ آن كجا و اجتم
رفتن از خانه را داشـته باشـد دو سـاعت قبـل خـود را از تمـام        كه هر وقت دختري قصد بيرون

و آسوده سازد و به زينت، آرايش و تجمل بپردازد، تـنش را معطـر نمـوده، لبـاس      غكارها فار
ه انـواع پودرهـاي مخصـوص رنگـين     كننده و تنگ بپوشد و چهره و بازوهاي خـود را بـ   جلب

) سرخ نمايد و ابروهـا را آرايـش دهـد    Lip Sticksهاي سرخ ( هاي خود را با قلم سازد، لب
تا اينكه مورد توجه مردان فاسق و فاجر قرار گيرد، وقتـي كـه زنـي بـا ايـن آرايـش، زينـت و        

هـا را   و عقـل  آيد، زينت و جمال وي باعث جذب قلوب و انظار شده تجمل از خانه بيرون مي
انـدازد، از طرفـي دل دوشـيزة جـوان بـا ايـن مظـاهر جمـال و آرايـش راضـي            در دام خود مي

) تمام وسايل و اسـباب زينـت و آرايـش را هـم     Purseاش ( شود بلكه او در كيف دستي نمي
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برداشــته اســت تــا دقيقــه بــه دقيقــه مراقــب هيئــت و شــكل خــود بــوده و در صــورت كــم يــا  
  راً آن را در اختيار داشته باشد.شدن آرايشش فو خراب

بطوريكه چندين بار گفتيم فرق بين اهداف اسالم و تمدن غربي بسيار زياد اسـت و اشـتباه   
زيـرا معيـار ارزش    ؛بزرگي است كه كسي بخواهد احكام اسالم را از نظر غـرب تفسـير نمايـد   

ست، پس آن چيزي كـه  اشياء در نزد اسالم با معيار و ارزش آن در نزد غرب، كامالً متفاوت ا
دانند در نظر اسالم بسيار  ها بديدة احترام نگريسته و آن را تنها هدف و غايت زندگي مي غربي

داننـد ايـن    هاي غربي را صحيح و درست مي ارزش است، نظرية كساني كه مالك قدر و بي بي
اسـالم را   است كه بايد در احكام اسالمي اصالحات و تعديالتي پياده شود و وقتي كه احكـام 

تواننـد در   دهند معاني اصلي آن را تغيير داده و بعد حتي شكل تحريفي آن را هم نمي شرح مي
شـود، پـس    زيرا احكام واضح قرآن و سنت سد راه ايشـان واقـع مـي    ؛زندگي عملي اجرا كنند

هاي عملي دخالت كنند، اهدافي را كـه   بهتر است چنين افرادي قبل از آنكه در جزئيات برنامه
خواهند بدان دست يابند مورد مطالعه و بررسي قرار دهنـد و فكـر    اين احكام در بردارند و مي

ها سازگار هستند يا خير؟ و اگر با اهداف مذكور مطابقت  كنند كه آيا آن اهداف با اين برنامه
اي را انتخـاب كننـد كـه     نداشته باشند پس چه لزومي دارد كه براي تحقق اين اهـداف، برنامـه  

هاي عملي اسالم سازند؟ آيـا   زي به آن نيست؟ چرا خود را مكلف به تحريف و تغيير برنامهنيا
برايشان بهتر نيست ديني را كه با مقاصدشان سازگار نيست ترك نمايند؟ و اگر با اين اهـداف  

توانند در بارة برنامة آن تحقيق كنند كه آيـا   كردن نيست و فقط مي موافق باشند نيازي به بحث
  .تواند صورت پذيرد راحتي ميه است يا خير و اين تحقيق ب صحيح

شايان ذكر است كه اين كار، روش بسياري از علماي بزرگ و فضـال و مـردم بـا مـروت      
ها راضي نشـده، ظـاهراً    ترين مخلوقات خدايند به اين حرف است، ولي منافقاني كه ذاتاً خبيث

آورنـد. بنـابراين، منبـع و     يگري ايمـان مـي  مدعي ايمان به چيزي هستند و در حقيقت به چيز د
ريشة اصلي تمام بحث و گفتگويي كه در بارة حجاب دارند، در حقيقت همين نفـاق اسـت و   
بس، تمام نيرو و توان خود را به كار گرفتند تا ثابت كنند كه وضـع فعلـي حجـاب از عـادات     
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عد و دور از زمان نبوت هاي ب جاهليت قبل از اسالم است و سپس اين ميراث جاهليت در دوره
  در بين مسلمانان رواج يافت.

شود كه اين آقايان چرا نص صريح قـرآن و عمـل بـه آن كـه      در اينجا اين سؤال مطرح مي
در عهد نبوت صورت گرفته و آراي صحابه و تابعين را در ايـن مـورد وا نهـاده و بـه بحـث و      

ين خاطر خود را به زحمت انداختـه  آورند؟ ايشان به ا روي ميدر ادوار بعدي تحقيق تاريخي 
ها تصـورات مترقيانـه    ها تأثير حياتي دارد و در افكار و اذهان آن اند كه براي زندگي غربي آن

كـردن احكـام    اي وجود دارد كه از آسمان غـرب نـازل شـده اسـت و چـون پيـاده       و متجددانه
پردازند  هاي تاريخي مي بنابراين، به بحثحجاب با اين افكار و تصورات اصالً سازگار نيست. 

تا حكمي را كه در شريعت، ثابت است محو و نابود كنند و بطوريكه قـبالً هـم گفتـيم منبـع و     
خـردي، نداشـتن قاطعيـت، عـدم      مصدر نفاق در اين مسئله و مسايل ديگـري هماننـد آن، كـم   

اجازه اتكاء به اصل و اساس و داشتن سرشتي ناپاك است و اگر چنين نبود هرگز به خودشان 
دادند كه در مقابل حكم قرآن به بحث تاريخي بپردازند، ولي اگر ادعا دارند كه مسـلمان   نمي

خواهنـد مسـلمان بـاقي بماننـد، بهتـر اسـت از        بوده و منسوب به اسالم انـد، همچنـين اگـر مـي    
زاري  خود دست كشيده و به مقصد و احكام قرآني باز گردند و يا اينكه بـي  غربيهاي  آرمان

هـايي   زيـرا همـين اسـالم اسـت كـه مـانع پيشـرفت        ؛شان را رسماً از اسالم اعالن كنند ائتو بر
ها از ترقي استنباط كـرده و   شود كه ايشان طالب آنند البته منظور، آن مفهومي است كه آن مي

  پذيرفته اند.
) هـم باشـد   Common Senseانـديش (  كسي كه اهداف اسالم را دريافته، اگرچه ساده

فهمد كه آزادي مطلق زنان با چهره و اعضاي برهنه با مقاصدي كه قرآن توجـه   ميبه سهولت 
كامل بدان مبذول داشته سازگار نيست و چهرة شخص تنها عضوي است كه بيشترين تـأثير را  
روي طرف مقابل دارد و بزرگترين مظهر جمال طبيعي در انسان همين چهره است كه زيبـايي  

ترين عامل جاذبة جنسي بين طبقـة زن و   گردد و قوي ها مي لبآن سبب جذب انظار و تمايل ق
مرد، همين قيافه است و از نظر روحي نيز درك واقعيت اين مدعا نيازي به تدبير و تعمق زيـاد  

تواند به ضمير و وجدان خـود رجـوع كـرده و حكمـت آن را از خـود       ندارد بلكه هركس مي
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گيـري كنـد و از آفـت     اش نتيجـه  ارب روانـي بپرسد و از چشمان خود هدايت بخواهد و از تج
خـالف اهـداف و مقاصـدش بيابـد      زيرا منافق حتي اگـر آفتـاب را بـر    ؛نفاق نيز دوري گزيند

كند، پس الزم است كه انسان صـداقت و راسـتي را    وجود آن را در چاشت روز هم انكار مي
بيعـي كـه خداونـد    شك اعتراف خواهد كرد كه زيبـايي ط  پيشة خود سازد و در اين هنگام بي

 )Appeal Sexترين عامـل جلـب نظـر و تحريـك جنسـي (      در صورت انسان گذاشته، قوي
  .  است

نهـايي خواسـته    شما خود بگوييد اگر بخواهيد با دختـري ازدواج كنيـد و پـيش از تصـميم    
نگريـد؟   كردن و نكـردن او بـه كجـاي او مـي     باشيد او را ببينيد، شما را به خدا قسم، براي قبول

بينيد از دو حال خارج نيست: اول اينكه دوشيزة مذكور، با همة زيبـايي و   اي كه شما مي منظره
زينت خود ظاهر شده و همه جاي خود را غير از صورتش براي شـما نشـان بدهـد، دوم اينكـه     
تنها رويش را به شما بنماياند و باقي اندام و قامتش پوشيده باشـد، شـما كـدام يـك از ايـن دو      

پذيريد؟ راست بگوييد آيا در انتخـاب او، زيبـايي    كردن آن دوشيزه مي براي انتخاب حالت را
  صورت نسبت به زيبايي ساير اعضا رجحان و برتري ندارد؟

گـوييم كـه اگـر     دهـيم و مـي   وقتي كه اين حقيقت ثابت شـد مـا بحـث خـود را ادامـه مـي      
توانست نـه   ز نبود زن ميبندوباري جنسي و تحريك شهوت افراطي در جامعه نيا ممنوعيت بي

تنها دست و روي خود بلكه سينه، بازو، ساق و زانوي خود را هم برهنه كند همانطور كه ايـن  
فرماست، در اين صورت به قيـد و بنـدهاي قـانون حجـاب      وضع در جامعة كنوني غربي حكم

ك و وفـان خطرنـا  طاسالمي هم تا اين حد نياز نبود اما اگر مقصـود اصـلي جلـوگيري از ايـن     
عقلي بزرگتر از اين كه مفاد و شرايط لزوم حجاب  رهايي از شر آن باشد پس چه بالهت و بي

  انكار شود و يا اينكه حجاب بعنوان ظلم بر زنان قلمداد گردد.
دهد كـه در   توانيد سؤال كنيد: اگر چنين باشد پس چرا اسالم به زن اجازه مي اينجا شما مي

واب ايـن اسـت كـه قـانون اسـالمي هيچگـاه از جـادة        وقت ضرورت رويش را نشان دهد؟ ج
كنـد از   رود، بلكه در حاليكه از يك طرف مصـالح اخالقـي را رعايـت مـي     اعتدال بيرون نمي

دهد و در اين ميان عدالت را  ها و احتياجات انساني را نيز مدنظر قرار مي جانب ديگر ضرورت
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اخالقي را مسدود سـازد و بـراي تحقـق     هاي مفاسد خواهد دروازه دهد و تنها مي الگو قرار مي
اش  كند كه نتواند احتياجـات حقيقـي و ضـروري    آن هم چنان قيودي را براي انسان وضع نمي

رفع نمايد، چون آنقدر كه در بارة ستر عورت و پوشانيدن زينت و زيـورات زن قاطعيـت و    را
اين است كه ستر كند و علت آن هم  صراحت دارد در بارة صورت و دست زن چنين امر نمي

عــورت و پوشــانيدن زينــت و زيــورات بــا رفــع احتياجــات زنــدگي ناســازگاري نــدارد، ولــي 
  اندازد. پوشانيدن مداوم صورت و دست، گاهي زن را در برآوردن احتياجات به سختي مي

ر شان را از سر ب كند كه زنان چادرهاي از اين روست كه ابتدا اسالم بطور كلي امر مي
در حاالت استثنايي و ضروري اجازه  »إال ما ظهر منها«ازند، سپس با لفظ رويشان بياند

دهد كه زنان رويشان را باز كنند ولي باز به شرطي كه مقصود، اظهار زيبايي نبوده باشد و  مي
هدفش تنها و تنها رفع حاجت باشد و بس و براي اينكه دروازة فتنه از طرف مردان نيز مسدود 

زيرا وقتي كه زن عفيفه و  ؛كند كه چشمان (خود) را پايين اندازند ها امر مي شود به آن
سازد مردان هم بايد چشمانشان را از  اساس ضرورت رويش را برهنه مي پاكدامن فقط بر

  ها نيافتد. كردن به طرف او برگردانند تا چشمشان در روي آن نگاه
شود كه حجاب از آداب  اگر شما در احكام حجاب، تعمق و تدبر كنيد، برايتان واضح مي

زيـرا تقليـدهاي جاهليـت     ؛برگرفته از جاهليت نبوده بلكه يـك قـانون عقلـي و منطقـي اسـت     
پذيرد و به هر طريق و صـورتي   بقدري جامد و خشك است كه هيچ نوع نرمي و ماليمت نمي

ي پذير باشد و اگر در اخفاي چيـز  كه رواج يافته باشد امكان ندارد كه عوض شود و يا اصالح
امر كند، آن چيز هميشه و در هرزمان و مكان قابل اخفا و ستر است، اگرچه در راه آن آبرو و 

خـالف آن قـوانين    هايي بريزد و افرادي بـه قتـل برسـند، ولـي بـر      شرف از بين برود و يا خون
خامـت و يـا امنيـت    هـا همگـام شـده و برحسـب و     بـا ضـرورت  عقلي نرمي و ماليمت دارند و 

يابند و هميشه در قواعد و اصول عمـومي خـود حـاالت     گستردگي رأي مياوضاع، وسعت و 
دارنـد،   دهند و هرگز اوضاع، مناسبات و شرايط را از نظـر دور نمـي   استثنايي را مدنظر قرار مي

لذا اين قانون كوركورانه پيروي نشده بلكه واجب است كه پيروان آن داراي قوة فهـم و تميـز   
ده بايد از خود بپرسد كه در چه شرايط و اوضاعي واجب اسـت  باشند، يك پيرو عاقل و فهمي
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به قواعد عمومي عمل شود و از نظر قانون در كدام حالت ضروري است كـه در آن فرصـت،   
حـدي  و چـه  از حكم استثنايي برخوردار گردد؟ بعد از آن هم در كدام مناسبت و تا چه وقت 

كنـد؟ و هـدف كلـي قـانون را در اثنـاي      دهد كه از اين مناسبت اسـتفاده   به خودش اجازه مي
ها انسان زماني از روي حـق   استفاده از اين فرصت چگونه مراعات بكند؟ در تمام اين موقعيت

كند كه داراي قلبي با ايمان بـوده و اخـالق و نيـت پـاك داشـته باشـد، بطوريكـه         قضاوت مي
  :ندفرموده ا �حضرت رسول اهللا 

  ».در دل شود آن را كنار بگذاريد ي باعث وسوسهاز دل فتوي بخواهيد و چيزي كه «
شود كه هرگز امكان ندارد اسالم، بـدون داشـتن آگـاهي و     ها چنين فهميده مي از تمام اين

شعور، بطور كامل و صحيح پيروي و متابعت شود چرا كه قوانين اسالم از روي داليـل عقلـي   
هـاي   اسـالم در هـر گـام از گـام     كند كه متابعين و پيروان است، پس چنين شرايطي ايجاب مي

  عملي آن، داراي فهم، علم و شعور باشند.



 

  آمدن زن از منزل حكم بيرون

  بعد از حكم لباس و حدود عورت، آخرين حكم خداوند بر زنان اين است كه:

﴿tβö� s%uρ ’ Îû £ä3 Ï?θ ã‹ç/ Ÿω uρ š∅ô_§� y9s? yl •�y9 s? Ïπ ¨ŠÎ=Îγ≈yf ø9 $# 4’ n<ρ W{$#﴾  ]33: األحزاب.[  

هايتـان و ظـاهر نكنيـد تجمـل و زينـت خـود را ماننـد ظـاهركردن          و قرار بگيريد در خانه«
  .»عادت جاهليت پيشين

﴿Ÿξ sù z÷è ŸÒøƒrB ÉΑöθ s) ø9$$ Î/ yì yϑôÜ uŠsù “Ï% ©!$# ’Îû  Ïµ Î7ù=s% ÖÚ t� tΒ﴾ ]32: األحزاب.[  

ر دل او مـرض  گفتن پس طمع كنـد آن كـس كـه د    ماليمت نكنيد در سخنپس نرمي و «
  .»باشد (فساد و فتنه)

﴿Ÿωuρ t ø⌠ Î�ôØ o„ £ÎγÎ=ã_ ö‘r' Î/ zΝn=÷è ã‹Ï9 $ tΒ tÏ+ øƒä† ÏΒ £ÎγÏFt⊥ƒÎ—﴾    :31[النور.[  

ــد از     « ــده شــود آنچــه را كــه پنهــان داشــته ان ــا فهمي ــين) ت ــر زم ــد پاهايشــان را (ب و نكوبن
  .»هايشان زينت

منوره و بعضـي از   ي عموم قاريان مدينه .ميان قراء اختالف هست» و قرن«در خواندن لفظ 
شـود   قراء كوفه به فتح قاف (قرن) خوانده اند كه مصدرش قرار است و معني آيـه اينطـور مـي   

ها قرار بگيريد و اين قرار را بر خود الزم بشماريد و عمـوم قاريـان بصـره و كوفـه      كه در خانه
شـود كـه در    (قرن) خوانده اند كه مصدر آن وقار است، پس معنـي آيـه چنـين مـي     كسر قاف

  وقار نسازيد. هايتان آرام و با وقار باشيد و با خروج از خانه خود را بي خانه
ج دو معني دارد: يكي اظهار زينت و محاسن و ديگري تبختـر، تكبـر، نـاز و نزاكـت و     تبرّ

ت قـديم  زيرا زنـان در زمـان جاهليـ    ؛عني مورد نظر استخرامان راه رفتن، در اين آيه هر دو م
رفتند و با ناز و نزاكت و كرشـمه   زيباترين لباس از خانه بيرون مي مانند عصر جاهليت جديد با

چنانچـه تـابعي و    گرفت، رفتند كه قدمشان به جاي زمين بر دل بيننده قرار مي و خرامان راه مي
  گويد: مي رحمه اهللاقتاده ابن دعامه  مفسر مشهور،

  .»هن اهللا عن ذالككانت لهن مشية وتسكوى وتغنج فنها«
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رفتند و خداوند ايشان را از ايـن كـار منـع     ها با كرشمه و ناز و نزاكت و خرامان راه مي آن«
  ».كرد

توانيد تصور كنيد و ضرورت به بيان شواهد تـاريخي   كيفيت و چگونگي آن را شما نيز مي
بـه شـكل مجـالس اروپـايي اسـت شـركت كنيـد همـان نـاز و           نيست، اگر شما در مجلسي كه

كنيد، ايـن جـاهليتي اسـت كـه      اي را كه زنان جاهليت پيشين داشتند كامالً مشاهده مي كرشمه
گويد كه جا و مكـان زن خانـه اسـت و ايشـان بـدين جهـت بـه         كند و مي اسالم از آن نهي مي

و قــدر و عــزت بنشــينند و بــه  هــا بــا وقــار شــدن از منــزل مكلــف نشــدند كــه در خانــه خــارج
شدن از خانه نياز پيدا كردند اجـازه دارنـد    و اگر به خارج ،شان برسند هاي خانوادگي مسئوليت

كه بيرون روند به شرطي كه عفت و حيا را مراعات نماينـد و در لباسشـان جـذابيت و گيرايـي     
به اظهـار زينـت داشـته     وجود نداشته باشد كه انظار را به خود جلب كند و نبايد شوق و عالقه

ها را  باشند كه گاهي صورت و زماني دستشان را برهنه سازند و رفتارشان طوري نباشد كه دل
به خود مايل كنند و چنان زيـوراتي را اسـتعمال نكننـد كـه صدايشـان را مـردان بشـنوند و در        

تن بـراي  ها به گوش ديگران برسد، البتـه سـخن گفـ    گفتن نيز چنان نباشند كه صداي آن سخن
رفع نيازشان جايز است، ولي نبايد طـوري باشـد كـه در كالمشـان نرمـي، ماليمـت، شـيريني،        
جذابيت و تحريك وجود داشته باشد و اگر زنان تمام اين حدود و ضـوابط را مراعـات كننـد    

  اجازه دارند كه براي رفع حاجاتشان به بيرون از منزل بروند.
مراجعه كنيم تا ببينـيم   �اين حكم و دستور قرآن است، بياييد به سنت حضرت رسول اهللا 

كه ايشان براي زنان مسلمان چه روش و سلوكي را در جامعه مقرر فرموده اند و زنـان صـحابه   
  چگونه به آن عمل كرده اند؟ �و خود اصحاب گرامي 

  شان: رفتن زنان براي رفع احتياجات بيرون

پيش از نزول آيـات حجـاب نسـبت بـه آن      � فاروق عمردر احاديث وارد شده است كه 
 لمـؤمنين ام ا ود را به حجاب امر كند، بطوريكـه زنان خ �عالقمند بود كه حضرت رسول اهللا 

او را ديـد و گفـت: اي    �سوده، براي رفع حاجتي شب هنگام بيرون آمد و عمر بـن خطـاب   
و مرادش اين بـود كـه زنـان     !آيي ماني ببين كه چگونه بيرون مي سوده، تو از نظر ما پنهان نمي
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خوشـحال گشـت و در    �رفتن ممانعت شوند و وقتي كه آية حجاب نازل شد، عمر  از بيرون
 لبار ديگر اتفـاق افتـاد كـه حضـرت سـوده       .داد بيرون آمدن زنان شدت زياد به خرج مي

رت رسـول برگشـت و موضـوع را بـه     او را صدا زد. سـوده نـزد حضـ    �بيرون آمد، باز عمر 
  گفت: �ايشان خبر داد حضرت رسول اهللا 

  .»ِلَحَواِئِجُكن َتْخُرْجنَ  َأنْ  َلُكن  ُأِذنَ  َقدْ «
  ».خداوند براي شما زنان اجازه داده كه به منظور رفع حوائجتان بيرون برويد«

�tβö﴿شود كه مقصود از حكم آية  از اين فهميده مي s%uρ ’Îû £ä3Ï?θ ã‹ç/﴾  اين نيست كه زنان از

ها اجازه داده است كه به منظور رفع حوائجشان از خانه  خانه بيرون نيايند بلكه شريعت به آن
بيرون روند، ولي اين امر مقيد به شروطي است، پس براي مواقعي كه زنان بخواهند در خارج 

منظور شريعت از  خانه گردش كنند و يا با مردان در مجالس و محافل بنشينند اجازه ندارند،
حاجات فقط آن احتياجات واقعي است كه زنان بايد بيرون بروند و خودشان با دست خود 

بديهي است كه  .ها، انجام آن كار ممكن نباشد رفتن خانم ها را انجام دهند و بدون بيرون آن
هر ه صرفنظر از تمام اوضاع و شرايط در هر عصر و زماني و وضع قوانين و مقررات ب

 �نشدن زنان غير ممكن است، ولي هر فرد در پرتو ارشادات حضرت رسول  خارجسبتي، منا
تواند كم و زياد حجاب را در هر وقت  و تعمق به روحية عمومي حاكم بر قوانين اسالمي مي

تواند در حاالت خصوصي، حدود حجاب را از روي احوال و  و زماني تخمين بزند و نيز مي
ك و سنگين نمايد و ما اينجا بعضي از مسايل مربوط به آن را مورد مناسبات كم و زياد يا سب

  دهيم: بررسي قرار مي

  و حدود آن: مسجداجازة رفتن به 

دانند كه بزرگترين فرائض در اسالم نماز است و تشويق و ترغيبي كه در رفـتن بـه    همه مي
نـان، در  مسجد و شركت در نماز جماعت هست براي هيچ كس پوشيده نيست ولي موضوع ز

زيرا بهترين نماز مرد آن است كه در مسجد بـا جماعـت    ؛عكس مردان است نماز جماعت بر
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اش باشد، چنانچه امـام احمـد بـن حنبـل و      خانه باشد و بهترين نماز زن آن است كه در خلوت
  طبراني از ام حميد ساعدي روايت كرده اند كه:

ــرٌ  بـَْيِتــكِ  ِفــى َصــالَُتكِ  َعِلْمــتُ  قَــدْ  :قَــالَ . َمَعــكَ  الصــَالةَ  ُأِحب  ِإنى اللهِ  َرُسولَ  يَا قَاَلتْ «  ِمــنْ  لَــكِ  َخيـْ
رٌ  ُحْجَرِتكِ  ِفى َوَصالَُتكِ  ُحْجَرِتكِ  ِفى َصالَِتكِ  ــرٌ  َداِركِ  ِفــى َوَصــالَُتكِ  َداِركِ  ِفــى َصــالَِتكِ  ِمنْ  َخيـْ  ِمــنْ  َخيـْ
ْوِمكِ  دِ َمْسجِ  ِفى َوَصالَُتكِ  قَـْوِمكِ  َمْسِجدِ  ِفى َصالَِتكِ  رٌ  قـَ   .»َمْسِجِد ْالُجُمَعةِ  ِفى َصالَِتكِ  ِمنْ  َخيـْ

اي رسول خدا! من بسيار رغبت دارم كـه نمـاز را بـا تـو يكجـا ادا كـنم، حضـرت         :گفت«
: اي زن من نيت ترا فهميدم ولي نماز تو در خلوت بهتـر اسـت از نمـاز تـو     فرمود �رسول اهللا 

و نماز تـو در فضـاي بـاز خانـه      ،و نماز تو در خانه بهتر است از نماز تو در فضاي باز ،در خانه
بهتر است از نماز تو در مسجد محله و نماز تو در مسجد محله بهتر است، از نماز تو در مسجد 

  .)1(»جمعه
  فرمود: �كند كه حضرت رسول اهللا  در حديث ديگري ابوداود از ابن مسعود روايت مي

ا َصــالِتهَ  ِمــنْ  َأْفَضــلُ  ِعهاَمْخدَ   ِفي َوَصالتـَُها ُحْجَرِتَها، ِفي َصالِتَها ِمنْ  َأْفَضلُ  بـَْيِتَها ِفي اْلَمْرَأةِ  َصالةُ «
  .»ِفي بـَْيِتها

اش بهتر از نماز وي در خانه است و نمـاز او در گنجينـه (پسـتوي     نماز زن در خلوت خانه«
  .)2(»باشد ميخانه) بهتر از نماز او در خلوت خانه 

تـرين   پس ببينيد كه چطور ترتيب افضليت در نمـاز زن معكـوس اسـت، در حاليكـه پـايين     
درجة نماز مرد، نماز در خانه و باالترين درجة نمازش، نماز در مسجد و اداكردن بـا جماعـت   

                                         
شان مجبورند هر ماه در آن مدت نماز را تـرك كننـد    بودن نماز زن اين است كه زنان، با توجه به عادت ماهيانه مصلحت در خانه -1

و زنان با حيا دوست ندارند كس ديگري حتي برادران و خواهرانشان از اين راز با خبر شوند. بنـابراين، اگـر هميشـه در بيـرون     
كشـد   فهمند كه او در حالت ماهانه قرار دارد و او از اين كار خجالت مـي  ماز را ترك كنند همه مينماز بخوانند و در آن ايام ن

هـا   كنند لذا شريعت با درك اين احسـاس زنـان از اول بـه آن    و اين رازي است كه خود زنان بيشتر از ديگران آن را درك مي
كنند، به هـر صـورت    گزارند و چه وقت ترك مي نماز ميامر كرد كه در خلوت نماز بگذارند تا هيچ كس نداند كه چه وقت 

بـه ام ورقـه بنـت عبـداهللا      �اين نصيحت است، و حكم نيست و زنان اجازه دارند كه در خانه جماعت كنند و حضرت رسـول  
اجازه داده بود كه با زنان نماز جماعت بگذارنـد. و در سـنن دار قطنـي و بيهقـي آمـده اسـت كـه ام المـؤمنين         لبن حارث

  شد. با زنان نماز جماعت ادا كنند، و چون او امام بود در وسط صف ايستاده مي لعايشه 
  ابوداود، باب ماجاء في خروج النساء الي المساجد. -2
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ترين قسمت خانه باشد و چنـين نمـازي نـه تنهـا      است، بهترين نماز زن آن است كه در خلوت
باشـد   نماز جماعت است بلكه از نمازي كه بلندترين آزادي مسلمان است نيز، بهتر مـي  برتر از

اسـت، آيـا    �كه آن نماز جماعـت در مسـجد نبـوي و پشـت سـر خـود حضـرت رسـول اهللا         
دانيد كه اين تفاوت در عبادت ميان زن و مرد چيست؟ آيا علتش اين نيسـت كـه حضـرت     مي

خواست كه از اختالط زنان و مـردان   پسندد و مي خانه نمي آمدن زنان را از بيرون �رسول اهللا 
  در موقع نماز جماعت جلوگيري كند؟

و در حاليكـه شـريعت    ،با آنكه نماز فرض مقدسي است و مسجد هم مكاني پاك و طـاهر 
انواع نماز با فضيلت و افضليت آن را بيان نمود، از اختالط زن و مرد منع كرده با ايـن همـه از   
حاضر شدن زنان در جايگاه پاكي چون مسجد و به جاي آوردن عمل صالحي چون نماز منـع  

حكمت نفرمود و كلماتي كه در آن اجازة حاضرشدن در مسجد براي زنان وارد شده است بر 
  :ندفرموده ا �كند، حضرت رسول اهللا  واالي شريعت داللت مي

  .»َيْمنَـْعَها َفَال  اْلَمْسِجدِ  ِإَلى َأَحدُِكمْ  اْمَرَأةُ  اْسَتْأَذَنتْ  ِإَذا ،الله َمَساِجدَ  اللهِ  ِإَماءَ  َتْمنَـُعوا ال«
بـراي رفـتن    و اگر زن يكـي از شـما   ،كنيزان خدا (زنان) را از حضور در مسجد منع نكنيد«

  .)1(»ديد او را از رفتن به مسجد منع كنبه مسجد اجازه بخواهد نبا
  همچنين فرموده است:

ٌر َلُهن هُ ءَُكُم اْلِمساِجَد َوبـُُيوتُـ النَسا َتْمنَـُعوا ال«   .»ن َخيـْ
  .)2(»ها بهتر است هايشان براي آن زنانتان را از مساجد منع نكنيد در حاليكه خانه«

زيـرا   ؛كنـد  دال بر اين است كه شريعت زنان را از حضور در مسجد نهـي نمـي  اين كلمات 
حاضرشدن در مسجد براي اداي نمـاز كـاري نيسـت كـه كسـي را در شـك انـدازد و باعـث         

كند كه در نمـاز جماعـت، زن و مـرد     ممنوعيت آن شود اما مصلحت اجتماعي هم اقتضا نمي
ن رو شرع مقدس حاضرشـدن در مسـجد را بـراي    يكجا بوده و با هم اختالط داشته باشند از اي

زنان اجازه داده است اما به مردان دستور نداده است كه زنـان را بـه مسـاجد بفرسـتند و يـا در      

                                         
  به روايت بخاري و مسلم. -1
  به روايت ابوداود. -2
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ترين درجـة نمـاز    ها پايين رفتن به آنجا وادار سازند و فقط تا اين اندازه اكتفا نموده كه اگر آن
ترين نماز ترجيح دهند، اگر در اين بـاره   ضيلتفپر را درخواست كنند و بخواهند كه آن را بر 

از شما اجازه بگيرند، شما اجازه بدهيد تا به مسجد بروند و ايشان را منع نكنيد و بگذاريـد كـه   
  .نمازشان را در مسجد ادا نمايند

تـرين درجـة نمـاز آن اسـت كـه در       پـايين قبال توضيح داديم كه همان طوري است روشن 
هايشـان ادا   ترين نمـاز در حقشـان ايـن اسـت كـه در خلـوت خانـه        فضيلتمسجد بخوانند و با 

  نمايند.
دانسـت و در گفتـار و رفتـار     روح تعاليم اسالم را خيلي خوب و كامل مي � فاروق اعظم

گرفت چنانچه در موطاء امام مالك ذكـر شـده اسـت كـه:      خود هم حكمت آن را در نظر مي
كرد تـا در مسـجد بـراي اداي     با وي مجادله مي هميشه �زن عمر بن خطاب بنت زيد عاتكه 

ورزيد  خوشايند نبود، زنش همواره اصرار مي � عمر فاروقنماز حاضر شود و اين كار براي 
كـرد   دقيقاً عمل مـي  �خواست، وي به اوامر حضرت رسول اهللا  و وقتي كه زن از او اجازه مي

گفـت:   مي لالفتش بود، عاتكه دادن مخ ماند و منظور او از اين سكوت نشان و خاموش مي
روم مگر اينكه تو مانع من شـوي، يعنـي بـه صـراحت      به خدا سوگند كه من حتماً به مسجد مي

  .)1(كرد او را منع نمي �مرا منع كني ولي حضرت عمر 

  شروط حاضرشدن در مسجد:

  شروط زير براي حاضرشدن زنان در مسجد ضروري است:
د كـه در روز نبـوده و در تـاريكي شـب ادا كـرده      اول اينكه در نمازهـايي شـركت كننـ    -

آن حضـرت   روايـت شـده اسـت كـه     �عمر ابن شود مانند نماز خفتن و بامداد چنانچه از  مي
  :فرمودند

  .»اْلَمَساِجدِ  ِإَلى ِباللْيلِ  ِللنَساءِ  اْئَذنُوا«

                                         
شـدند، و بروايـت    نبود بلكه بسياري از زنـان اصـحاب در مسـاجد بـراي نمـاز حاضـر مـي        �اين خواهش مخصوص به زن عمر  -1

  دادند. ابوداود است كه گاهي زنان دو صف را تشكيل مي
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  .)1(»در شب به زنان اجازه بدهيد كه به مسجد بروند«
  .»ختصاص الليل بذالك لكونه أستر وَاخفىاقال نافع مولى ابن عمر رضي اهللا عنه: وكان «
گويد: بدين جهـت شـب بـراي ايـن كـار اختصـاص داده        مي �و نافع آزادشدة ابن عمر «

  ».شده است كه ستر و خفا در آن بيشتر است
يَـْنَصِرفُ  الصْبحَ  لَُيَصلي َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ  َكانَ : قَاَلتْ  رضي اهللا عنها َعاِئَشةَ  َعنْ «  فـَ

  .»اْلَغَلسِ  ِمنْ  يـُْعَرْفنَ  َما ِبُمُروِطِهن  اتٍ فُمتَـَلف  النَساءُ 
نمـاز بامـداد را ادا    �روايت اسـت كـه: وقتـي حضـرت رسـول اهللا      صديقه  ي عايشه و از «
بـه سـبب   و گشـتند   شـان پيچانـده بودنـد برمـي     يهـا  كرد، زنان در حاليكه خود را بـا لبـاس   مي

  .)2(»ندشد ميتاريكي شناخته ن
ي  صـديقه دوم اينكه در مسجد با تجمل، زيـور، آرايـش و بـوي خـوش وارد نشـوند، از       -

در مسجد نشسته بـود كـه ناگـاه زنـي      �روايت است كه گفت: حضرت رسول اهللا  � كبري
  با تجمل بسيار و زينت و آرايش داخل شد.

بـودن   زنانتان را در مسجد از پوشيدن و با ناز و كرشمه !فرمود: اي مردم �حضرت رسول 
  .  )3(منع كنيد

و همچنان از استعمال بوي خوش نهي نموده فرمود: اگر يكي از شما براي نمـاز خفـتن در   
مسجد حاضر شود بايد در آن شب بوي خوش استعمال نكنـد و همچنـين فرمـوده اسـت: هـر      

  .)4(وش استعمال كند، نماز خفتن را با ما ادا نكندزني كه بوي خ

                                         
  روايت بخاري و ترمذي.ه ب -1
آمـده  هـاي ديگـر    و در كتـاب  .ترمذي، باب التغليس في الفجر و بخاري، باب وقت الفجر و مسلم و ابوداود بـاب وقـت الصـبح    -2

كشـيدند تـا آنكـه زنـان برونـد و بعـد از رفـتن ايشـان،          و مردان ديگر انتظار مـي  �است كه: بعد از اتمام نماز، حضرت رسول 
  رفتند. مردان بيرون مي

  ابن ماجه، باب فتنة النساء. -3

  الموطاء، باب خروج النساء و مسلم و ابن ماجه. -4
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سوم اينكه در نماز جماعت زن و مرد با هم مخـتلط نگردنـد و زنـان در صـفوف پيشـين       -
نايستند بلكه واجب است كه در صفوف بعد از صف مـردان قـرار بگيرنـد، چنانچـه حضـرت      

  فرمايد: مي �رسول اهللا 
رُ « رُ  آِخُرَها، َوَشرَها َأولَُها، الرَجالِ  ُصُفوفِ  َخيـْ   .»َأولَُها َوَشرَها آِخُرَها، النَساءِ  ُصُفوفِ  َوَخيـْ
بهترين صف مردان صف اول بوده و بدترين آن صف آخر اسـت و بهتـرين صـف زنـان     «

  .)1(»صف آخر بوده و بدترين آن صف اول است
ايـد زن و مـرد پهلـوي هـم     كـرد كـه نب   در بارة نماز جماعت امر مـي  �حضرت رسول اهللا 

  بايستند اگرچه زن و شوهر و يا مادر و پسر باشند.
را  �روايت است كه مادر بزرگ او بنـام مليكـه، حضـرت رسـول      ساز انس  ابن مالك 

و بعـد از آن گفـت:    تنـاول فرمـود  از آن طعـام   �براي غذا دعـوت نمـود و حضـرت رسـول     
گويد: ما روي بوريايي ايسـتاديم كـه از    مي �برخيزيد كه براي شما نماز جماعت دهم، انس 

گشته بود و كمي آب در آن پاشيدم و آن حضرت برخاست و ايستاد، مـن   اهاستفادة بسيار سي
و يك يتيم ديگر پشت سرشان ايسـتاديم و زن پيـر (يعنـي مـادر بـزرگش) هـم پشـت سـر مـا          

  .)2(ايستاد
يتـيم كـه در خانـة مـا بـود      در روايت ديگري چنين آمده است كه مـن و آن   �و از انس 

. از )3(نماز گزارديم و مادر من و ام سليم پشـت سـر مـا بودنـد     �پشت سر حضرت رسول اهللا 
ايسـتاده بـودم و    �ابن عباس روايت است كه گفت: من در نماز پهلـوي حضـرت رسـول اهللا    

 نماز �با خود آن حضرت  �گزارد و من پهلوي حضرت رسول  عايشه از عقب با ما نماز مي
  .)4(گزاردم مي

                                         
  احمد.امام مسلم، ابوداود، ترمذي، نسائي و مسند  -1
  .اء في الرجل يصلي معهترمذي، باب ماج -2
  بخاري، باب المرأة تكون وحدها صفا. -3
  بخاري، باب طواف الرجال مع النساء. -4
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ــود       - ــر مقص ــد و اگ ــد نكنن ــاز بلن ــاي نم ــان را در اثن ــان صدايش ــه زن ــارم اينك ــرط چه ش
گفتن و براي زنان دست بـه هـم زدن    كردن امام باشد، براي مردان تسبيح ساختن و آگاه متوجه

  .)1(واجب است
ر هـم از اخـتالط زن و مـرد د    بـاز  �عمـر   با وجود اين حدود و قيود چـون اميرالمـؤمنين  

كرد لذا دري از درهاي مسجد را براي زنان اختصـاص داده   جماعت احساس ترس و خطر مي
  .)2(كرد شدن از آن در منع مي بود و ديگران را از داخل

  حج: اثنايزنان در 

دومين فريضة اجتماعي بعد از نماز، حج است و همانطور كه براي مردان واجب اسـت بـر   
توانند از اختالط با  مكلفند كه در هنگام طواف تا جاييكه ميباشد؛ اما زنان  زنان نيز واجب مي

  مردان دوري گزينند.
زنان با مردان طواف  �كند كه در عهد حضرت رسول اهللا  امام بخاري از عطاء روايت مي

  .)3(كردند و ليكن با هم مختلط نبودند مي
كـردن   افطـو  � فـاروق  عمـر  ابراهيم نخعي روايـت اسـت كـه گفـت:     در فتح الباري از 

  .  )4( به او تازيانه چون مردي را با زنان ديد مردان را با زنان منع كرد و 
اعضاي فاميل خـود را از مزدلفـه بـه منـي      �در موطاء ذكر شده است كه عبداهللا ابن عمر 

برد تا نماز بامداد را در مني ادا كنند و قبـل از آمـدن مـردم، جمـره را بزننـد و اسـماء        پيش مي
آمد، وقتي كه در اين باره با وي گفتگو كردنـد   در تاريكي به مني مي � صديق دختر ابوبكر

  .)5(داديم نيز انجام مي �گفت: اين كار را همراه رسول اهللا 

  آمدن زنان به نماز جمعه و عيد: بيرون

                                         
  ابوداود. -1
  بخاري، باب طواف الرجال مع النساء. -2
  .312/ 3فتح الباري.  -3
  موطاء، ابواب الحج. -4
  ابوداود. -5
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قدر، عظمت و ارزشي كه نماز جمعه و عيدين دارند، حاجـت بـه بيـان نيسـت و بـه سـبب       
ها است كه قيود و شروطي را كه شرع در نمازهاي ديگر در رابطـه   همين عظمت و ارزش آن

(رفـتن بـه مسـجد در نمازهـاي     براي زنان وضع كرده بـود برداشـته اسـت    با حضور در مسجد 
ها اجازه داده شده كه در نماز جمعـه و عيـدين حاضـر شـوند،      و به آن ،خفتن و بامداد و بس)

ت مسـتثني  حها واجب نيست و از وجوب نماز جمعه به صـرا  ولي با اين حال نماز جمعه بر آن
هاي اجتماعي زنان را به حضـور رد نمـاز    اما پيامبر عليه السالم بخاطر برخي مصلحت، شده اند

خودشـان   �صحيح ثابت شده كه حضرت رسـول  چنانچه در سنت نموده اند؛  عيد تشويق مي
  بردند. شخصاً ازواج مطهرشان را به محل برگزاري نماز عيد مي

 َواتِ ذَ وَ  َواِتقَ عَ َوالْ  األَْبَكارَ  يُْخِرجُ  َكانَ  - وسلم عليه اهللا صلى-  اللهِ  َرُسولَ  َأن  لللل َعِطيةَ  ُأم  َعنْ «
يَـْعَتزِْلنَ  اْلُحيضُ  فََأما اْلِعيَدْينِ  ِفى َواْلُحيضَ  اْلُخُدورِ    .»اْلُمْسِلِمين َدْعَوةَ  َوَيْشَهْدنَ  اْلُمَصلى فـَ

دوشـيزگان، زنـان پيـر،     �روايت است كه گفـت: حضـرت رسـول اهللا     لاز ام عطيه «
محلي دورتـر نشسـته و    دربرد، ولي زنان حائضه  ها را براي عيد بيرون مي نشينان و حائضه پرده

  .)1(»كردند مي را نظاره فراخوان مسلمانان
  .»اْلِعيَدْينِ  ِفى َوِنَساَءهُ  بـََناتِهِ  ُيْخِرجُ  َكانَ  -وسلم عليه اهللا صلى- النِبى  َأن  ���� َعباسٍ  اْبنِ  َعنِ «
زنان و دختـرانش را در عيـدين    �روايت است كه حضرت رسول اهللا  �و از ابن عباس «

  ».برد بيرون مي
 �و اجتماع و مجلس زنان جدا از اجتماع و مجلس مردان بود، وقتي كه حضـرت رسـول   

  .)2(كرد شد به وعظ و پند و خطا به ايشان شروع مي ميمردان فارغ  ي بهاز وعظ و خطا

  جنازه: مشايعتزيارت قبور و 

تشييع جنازة مسلمان در اسالم واجب كفايي است و احكام تشويقي كـه در آن وارد شـده   
اهل علم پوشيده نيست ولي تمام آن براي مردان است و زنان از آن نهـي شـده انـد اگرچـه      بر

                                         
  العيدين.ترمذي، باب خروج النساء في  -1

  .ابن ماجه، عين باب -2
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با اين همـه سـخنان    اماها اجازه داده شده است،  آن نهي، شديد نيست و در بعضي مواقع به آن
بوضوح به كراهت شركت زنان در تشييع جنازه داللت دارد، امـام بخـاري    �حضرت رسول 

  كند كه: روايت مي لاز ام عطيه 
َنا يـُْعَزمْ  َوَلمْ  اْلَجَناِئِز، اتـَباعِ  َعنِ  نُِهيَنا«   .»َعَليـْ
  .)1(»ايم و بر ما الزم نيست ما از تشييع جنازه ممنوع شده«

اي حضور داشـت   بر جنازه �ايي آمده است كه حضرت رسول اهللا نسدر سنن ابن ماجه و 
فرمود: اي عمـر!   �دا زد، حضرت رسول اهللا زني را ديد و صعمر  .هم حاضر بود �كه عمر 

ريزد و نفس به مصيبت گرفتار است و نسبت خويشـي وي   زيرا چشم اشك مي ؛او را رها كن
  نزديك است.

ممكن بود ميت از اقارب آن زن باشد بنابراين، از شدت اندوه فراوان بر باالي جنازه آمـده  
  را از آزار آن زن نهي فرمود. �اين وضع را درك كرده عمر  �بود و چون حضرت رسول 

عين همان حكم در زيارت قبور است، زنان داراي عواطف و قلب رقيق و نازك هسـتند و  
خواهـد كـه    شـود، لـذا شـريعت نمـي     ها مؤثر واقع مي شان در دل آن ياد خويشان از دست رفته

كـه   دار سازد، و در احاديـث زيـادي تصـريح شـده     ان را هر لحظه جريحهعواطف و احساسش
  از طرف زنان ممنوع است: رقبوزيارت 

  .»اْلُقُبورِ  ُزوارَاتِ  ���� اللهِ  َرُسولُ  َلَعنَ «روايت كرده است كه:  �بطوريكه ترمذي از ابوهريره 
زوارات قبور را لعنت گفت، (زوارات آن زناني هستند كـه قبرهـا را    �حضرت رسول اهللا 

  كنند). بسيار زيارت مي
 لــو واهللا«آمـد و گفـت:    �ابن ابـوبكر   سر قبر برادرش عبدالرحمن لو عايشة صديقه 

  ».كردم بودم، ترا زيارت نمي اگر من بر جنازة تو حاضر مي« »زرتك ما شهدتك
زنـي را ديـد كـه در     �روايت است كه گفت: حضرت رسـول اهللا   �و از انس بن مالك 

  كرد، پس گفت: از خدا بترس و صبر كن. نزد قبري گريه مي

                                         
  بخاري، باب اتباع النساء الجنازه. -1
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تمام احكام اين فصل به تعمق بنگريد، نماز يك عبادت مقدس بوده و مسجد جايگاهي به 
و حج موسمي است كه مسلمانان در خانة خدا بـا قلـب پـر از تواضـع و      ،پاك و متبرك است

شوند و جنازه و زيارت قبور، آخرت را بياد مردم آورده و در دلشـان حـزن    خضوع حاضر مي
اسـت و يـا كـه     سـركوب تمام اين مواقع تمايالت جنسي يا كامالً  كند كه در و اندوه توليد مي

 �مشاعر، عواطف و احساسات پاك بر آن غلبه نموده ولـي بـا آن همـه حضـرت رسـول اهللا      
راضي نشده كه حتـي در ايـن حالـت و در ايـن مراسـم و مجـالس، زن و مـرد بـا هـم مخـتلط           

ها را گاه گاهي بيـرون   ه و يا خودش آنگردند، اگر در اين مواقع به ايشان اجازة خروج را داد
اساس نيت پاك و طهارت و پـاكي محـل و رقـت عواطـف و احساسـات زنـان        برده است، بر

بوده است و در آن حالت هم حدود و قيود حجاب را مراعات نموده و براي فتنه و فساد حتي 
رده اسـت كـه   زمينة اندكي فراهم نكرده است، غير از حج در تمام عبادات مذكور تصريح كـ 

  باشد. عدم حضور زن بهتر از حضورش مي
بارة اين قانون كه براي خروج زنـان حتـي در عبـادات و مراسـم دينـي، چنـين       پس شما در

/ هـا  دهد در مدارس، دانشـگاه  اجازه مي يشانكنيد؟ آيا ا حكمي صادر شده است، چه فكر مي
ها زن و مرد و  ا، سينماها و نمايشگاهه خانه رقاص ها، ها، گردشگاه ، كارخانه، اداراتها پوهنتون

  يا دختر و پسر با هم يكجا باشند؟

  حاضرشدن زنان در جنگ:

حال به علل ماليمت و نرمي آن توجه  ،علل سختگيري اسالم را در احكام حجاب دانستيد
  يابيد.اين احكام مسامحه نموده است، در  كنيد تا ضرورتي را كه اسالم به خاطر آن در

هـا ايشـان را فـرا     شـوند، شـدت و سـختي    دانيد كه مسلمين بـه جنـگ دچـار مـي     مسلماً مي
كند تمام نيرو و توان ملـت در راه دفـاع مصـرف شـود،      گيرد و احوال و شرايط ايجاب مي مي

در اين اوضاع به زنان اجازه داده شده است كه با مردان در امـور و خـدمات جنگـي شـركت     
بينـيم كـه اسـالم هيچگـاه راضـي       د، ولي با اين وجـود بـاز هـم مـي    داشته باشند و همياري كنن

هـا را فقـط در    ها را بعنوان نيروهاي نظامي و جنگـي اسـتخدام كنـد، بلكـه آن     شود كه آن نمي
دادن،  رسـاني در امـوري همچـون آب    بخش خدمات نظامي و جنگي به سمت ياري و كمك
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نمايد، چرا كه خداونـد   ين استخدام ميغذاپختن، مداواي مريضان و مراقبت بيماران و مجروح
جدا  گردنكسي را از  سراو را آفريده تا مادري مهربان باشد نه اينكه خون مردم را بريزد و يا 

كردن ذات و سرشـت اوسـت، از    كردن وي به گرز و شمشير در حقيقت مسخ سازد، لذا مسلح
ز خود و شرفشان اسلحه برگيرند دهد كه فقط به منظور دفاع ا اين رو اسالم به ايشان اجازه مي

ــيم مــي .و بــس ــد در كارهــاي كمــك چنانكــه گفت ــه خــاطر   توانن ــد و ب رســاني فعاليــت نماين
اي كاسـته و در آن تخفيـف    شدن به همين خدمات است كه از حدود حجاب تا اندازه مشغول

غييـر و  قايل شده است، در آن حال به زنان اجازه داده است تا لباسي را بپوشـند كـه بـا كمـي ت    
  تبديل به لباس زنان راهبة امروزي شباهت دارد.

بودنـد كـه    �احاديث همه به اين معنـي اتفـاق نظـر دارنـد كـه زنـان حضـرت رسـول اهللا         
كردنـد و ايـن عمـل بعـد از نـزول حكـم        دادند و مريضان را مـداوي مـي   مجاهدين را آب مي
  .)1(حجاب هم باقي ماند

 �چند زن ديگر از انصار با حضرت رسول اهللا و  لكند كه ام سليم  ترمذي روايت مي
  .)2(كردند دادند و مريضان را مداوا مي در جنگ بودند، به مجاهدين آب مي

! دعـا  �گفـت: اي رسـول خـدا     �بخاري است كه زني به حضرت رسول اهللا صحيح در 
شـوند، پـس    مـي كشـتي  رة احمر با نـام خـدا سـوار    جزيكن تا من از جملة كساني باشم كه در 

خـدايا! ايـن زن را از جملـة ايشـان     «يعنـي   »ا مــنهمهــاللهــم اجعل«گفـت:   �حضرت رسول اهللا 
  .)3(»بگردان

دور  �روايت است كه گفت: در جنگ احد وقتي كه مردم از كنار رسول اهللا  �از انس 
را ديدم كـه پاچـه شلوارشـان را بلنـد كـرده       لو ام سليم  �شدند، من عايشه بنت ابوبكر 

                                         
  بخاري، باب حمل الرجل المرأة في الغزو. -1
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شد و در آن حال مشك آب را بـر دوش گذاشـته و    بطوريكه سفيدي ساقشان معلوم ميبودند 
  .)1(گشتند ريختند و دوباره باز مي هاي مردم مي در دهان

 �كند كه حضـرت رسـول    روايت مي لدر بارة زني بنام ام سليط  �عمر بن خطاب 
  گفت:

خـورد   سـليط مـي  ديدم مگر اينكه چشمم بـه ام   در جنگ احد طرف راست و چپ را نمي
جنگيد، زنان ديگري هم از قبيل بنت معوذ و غيـره در ايـن جنـگ     كه به خاطر حمايت من مي

  .)2(دادند به مجروحين آب داده و شهدا را به مدينه انتقال مي
از وي پرسيد كه ايـن   �در جنگ حنين ام سليم با خنجري ديده شد و حضرت رسول اهللا 

رفتم تا اگر مشركي به من نزديـك شـود، شـكمش را    خنجر چيست؟ جواب داد، من آن را گ
  .)3(بشكافم

در هفـت غـزوه شـركت كـرده و از پـي كـاروان        �با حضـرت رسـول اهللا    لام عطيه 
  .)4(نمود پخت و مريضان و مجروحين را مداوا مي رفت و برايشان غذا مي مي

در غـزوات شـركت    �به نجده نوشت كه زنان با حضرت رسول اهللا  �ابن عباس  عبداهللا
نمودنــد، ولــي بــه ايشــان ســهميه داده  كردنــد، مجــروحين را مــداوا و غنــايم را جمــع مــي مــي
  .)5(شد نمي

توانيد نتيجه بگيريد كه حجاب اسالمي از عادات جاهليت  از تمام اين گفتارها خودتان مي
، نيست كه بر طبق مصلحت و ضرورت احتماع كم و زيـاد شـدن در آن وجـود نداشـته باشـد     

شـود و در آن صـورت نـه تنهـا كشـف       بلكه در مواقع ضروري در حدود آن تخفيف داده مي
شـود،   شدن اعضايي كه در جملة عورت محسـوب مـي   چهره و دست بال مانع است بلكه ديده
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هم به مقدار ضرورت جايز است، اما وقتي كه ضرورت رفـع شـد، احكـام اصـلي حجـاب بـه       
حجـاب از آنجـا كـه از عـادات جاهليـت نيسـت،        گـردد و ايـن   همان حالـت سـابقش بـر مـي    

بنـدوباري جنسـي زمـان جاهليـت      دادن آن به هيچ وجـه بـه منزلـة آزادي مطلـق و بـي      تخفيف
هاي اوضاع جنگـي از   شود، زن مسلمان مانند زن اروپايي نيست كه بنا به ضرورت شمرده نمي

تن ضـرورت بـه وظيفـة    اش خارج شود و بعد از اتمام جنگ و از ميـان رفـ   حدود وظيفة طبيعي
  اش باز نگردد. اصلي



 

  پايان بحث

گيري مناسبي است كه دنيا به منظور ترقي، آرامـش و صـالحيت    اين نقطة اعتدال و موضع
اين كتـاب اشـاره كـرديم دنيـا از هـزاران      اخالقي، شديداً به آن نياز دارد، بطوريكه در ابتداي 

دهنـد،   سال پيش تا كنون به خاطر تعيين مقـام زن كـه نيمـي از اجتمـاع بشـري را تشـكيل مـي       
كنـد و گـاهي راه افـراط پيمـوده و زمـاني راه       يابي به هدف سپري مي سرگردان و بدون دست

كه تجـارب و شـواهد   دو طرف، بطوري شود و از هر تفريط رفته و از جادة مستقيم منحرف مي
دهد، ضرر بزرگ و عظيمي متحمل شده است، ولي در ميان ايـن دو طـرف مخـالف     نشان مي

يك نقطة متوسط و معتدلي وجود دارد كـه موافـق عقـل و فطـرت بـوده و بـا مصـالح انسـاني         
گيري اسالم است كه با خود آورده و ليكن با كمال تأسـف   سازگاري كامل دارد و آن جهت

دهـد ايـن راه مسـتقيم شـناخته شـده و       ير موانع بسياري پيدا شده كـه اجـازه نمـي   در دوران اخ
  آنطور كه شايسته است مورد ارج و احترام قرار گيرد.

يكي از بزرگترين موانع فوق الذكر اين است كه انسان عصر مـا در علـم و بيـنش خـود بـه      
 ترِ ، به نوع خطرناكهاي شرقي زده گرفتار است و غرب» زردي«يك نوع بيماري خاص مانند 

رفقـاي خـود بـه خـاطر      نـامم و از  اين مرض مبتال شده اند كه من آن را مرض زردي سفيد مي
و نبايـد مـدارا بـا     ،طلبم ولي اين يـك حقيقـت انكارناپـذير اسـت     صراحت لهجه ام پوزش مي

  دوستان مانع اظهار حقيقت گردد.
تنـاقض  مي بـا حقـايق علمـي    اين يك واقعيت است كه هيچ يك از احكام و قـوانين اسـال  

اش  م حقيقـت را بـه رنـگ اصـلي    شـ ولي فقـط آن چ  ،عين اسالم استنداشته بلكه اين حقايق 
ن آتوانـد   ديد و ذهني مـي  ،بيند كه بدون عينك باشد و گرنه آن را به رنگ عينك خواهد مي

نـه از  نگر بوده و يك شي را از تمـام نـواحي آن مطالعـه كنـد      را درك كند كه وسيع و آينده
كند كه بـا تكيـه بـر فطـرت سـليمش بـه حقـايق و واقعيـات          و قلبي آن را قبول مي ،يك ناحيه

همانطور كه هستند تسليم شود و به جـاي اينكـه حقـايق را تـابع نفـس خـود بگردانـد نفـس و         
بدون داشتن اين صفات، علم و عرفان هر قـدر هـم زيـاد باشـد      .سازد تمايالتش را تابع آن مي

بينـد كـه بـر چشـم      آلود همه چيز را به رنگ آن عينكي مي زيرا چشم رنگ ؛بود مفيد نخواهد
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بيننـد كـه در    ريزي شده، فقـط مسـايل و امـوري را مـي     دارد و نظرهاي تنگ و محدود و قالب
اش  برابرشان واقع شده باشد، با وجود اين موانع اگر حقيقت براي روح انسان به صورت اصلي

كننـد و   بـازي مـي   بـين وجـود دارنـد كـه در آن نقـش      نظر و كوتـاه  نمايان شود، باز مردم تنگ
ها باشد، اگر هـم بـه ايـن آرزو     كوشند تا حقيقت، تابع هوي و هوس و اميال و عواطف آن مي

داننـد حقيقـت اسـت آن را پشـت سـر       كننـد، بـا وجـود اينكـه مـي      نرسيدند از آن پيروي نمـي 
و بـديهي اسـت وقتـي كـه انسـان بـه ايـن مـرض          .شوند اندازند و تابع هوا و هوس خود مي مي

توانـد او را بـه راه راسـت هـدايت كنـد و       كننده مبتال شود علم، تجربه و مشاهده نيز نمي خسته
چـرا كـه    ؛اين مريض حكم اسالم را بـه صـورت صـحيح و درسـت بفهمـد     با امكان ندارد كه 

ين علـت سـخت و   اسالم دين فطرت بلكه عين فطرت است و در جهان غرب فهـم اسـالم بـد   
، ولـي چشمشـان   با وجودي كـه علـم  دارنـد   ها به اين مرض مبتال هستند و  دشوار است كه آن

باشد و اين تلـون چشمشـان بـه شـاگردان      داراي عينك رنگين است، لذا نظرشان نيز متلون مي
ها نيز پرده افكنده و ايشان را بـه مـرض زردي    شان سرايت كرده و در چشمان آن جديد شرقي

دهـد كـه از حقـايق علمـي، نتـايج       د مبتال ساخته است. اين مرض به اين افراد اجـازه نمـي  سفي
صحيح اخذ كنند و يا به مسايل حياتي بديدة مجرد طبيعي بنگرنـد و امـا افـرادي از ايشـان كـه      
مسلمانند بدون هيچ ترديدي به دين اسالم معتقد بوده و به صحت و صـدق آن ايمـان دارنـد و    

توانند تـأثيرات آن مـرض را    ها چگونه مي كنند، ولي اين بيچاره سرپيچي نمي از پيروي آن هم
اش  كننـد آن را بـه صـورت غيـر واقعـي      از چشمانشان دور سازند، به هر چيـزي كـه نگـاه مـي    

  كنند كه خالف رنگ طبيعي آن است. بينند و آن را به رنگي مشاهده مي مي
اي از  كه مردم وقتـي كـه بـه مسـئله     شود اين است دومين عاملي كه مانع درك صحيح مي

 ي كنند كـه مسـئله   كنند آن مسئله را منفصل و جدا از نظامي مطالعه مي مسائل اسالمي فكر مي
هـا كـامالً خـالي از حكمـت و مصـلحت       مذكور تابع آن است، در نتيجه اين مسئله به نظـر آن 

گرداند بطوريكه در  مي ها را سست كند. بنابراين، شك و ترديدهاي فراواني رأي آن جلوه مي
سود همين عمل را انجام داده اند. از آنجا كه ايشان مسئله را جدا از مبـادي اقتصـادي    ي مسئله

اسالم و نظام مالي آن مطالعـه كـرده انـد. بنـابراين، اعتراضـات و ايرادهـاي بسـيار بـر آن وارد         
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خواهنـد بـر خـالف     مـي كنند و كار به جايي رسيده كه حتي بسياري از علمـا و دانشـمندان    مي
مقاصد و اهداف شريعت ترميم و تعديالتي بر آن بياورند و سپس اين اشـتباه بسـيار بـزرگ را    

هـا تعمـيم    در بارة مسئلة بردگي، تعـدد زوجـات، حقـوق زوجـين و ديگـر مسـايل هماننـد آن       
  حجاب را نيز فرا گرفته است. ي دهند و همين اشتباه است كه مسئله مي

ختمان بـزرگ تنهـا بـه يـك سـتون آن توجـه كنيـد و بـه همـه جـاي           اگر شما در يك سـا 
ساختمان نگاه نكنيد در اين صورت بدون شك و ترديد از وجود و اقامة يك سـتون متعجـب   

پنداريد و به مناسـبت منـافعي كـه مهندسـش بـه       شويد و وجود آن را خالي از مصلحت مي مي
حتي به ضرري كه اگر يك سـتون   انديشيد و خاطر آن، چنين چيزي را نصب كرده است نمي

  كنيد. شود فكر نمي نابود گردد، به آن بنا چه خسارتي وارد مي
 در نظام اجتماعي اسالم موقعيت همان ستون را در ساختمان دارد كـه بـر   بنابراين، حجاب

از  ، و اگـر جـدا  اساس يك ضرورت، حكمت، منفعت و مناسبت خاصي الزم دانسته شده بود
دانـد كـه    تواند مصالح و منافع آن را بفهمد و نمي م مطالعه شود، كسي نمينظام اجتماعي اسال

اي انداخته شود، لذا براي اينكه يك شخص  چرا بايد ميان دو انسان همنوع چنين حايل و پرده
منفعت آن ستون را خوب و كامل بداند الزم است همه جاي بنايي را كه سـتون در آن نصـب   

  ار دهد، در اين صورت جلوي فرو ريختن آن را گرفته است.گرديده است مورد مطالعه قر
در صفحات گذشته حجاب اسالمي را شـناختيد و همچنـين نظـام اجتمـاعي را نيـز كـه بـه        
خاطر حفاظت آن، قوانين حجاب وضع شده از نظر گذرانديد و بـه تمـام اركـان حجـاب پـي      

تحكمي دارد و سپس تمـام آن  برديد و دانستيد كه حجاب با آن اركان چه رابطة مستقيم و مس
  ت علمي را هم كه اين نظام كامل اجتماعي، بر آن استوار است مطالعه نموديد.بحقايق ثا

ها فكر و دقت كنيد و بعد بگوييد كـه چـه نقصـاني در آن وجـود دارد؟ و      در بارة تمام آن
كه علم و توازني است؟ در كدام جاي آن امكان دارد  كجاي آن داراي اثري از انحراف و بي

بينانه، پيشنهاد اصالح و تعديل بدهـد؟ البتـه هرگـز بـه افكـار و تمـايالت        عقل به تنهايي و حق
  شود. گروه خاصي ارزش داده نمي
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گـويم: عـدالتي كـه آسـمان و زمـين بـر آن اسـتوار اسـت و          من از روي علم و بصيرت مي
تناسب كاملي كه بـين ذرات و  شود و توازن و  تساوي و اعتدالي كه نظام جهان با آن متأثر مي

نظام منظومة شمسي موجود است همـان چيـزي اسـت كـه ايـن نظـام اجتمـاعي بـر اسـاس آن          
استحكام و بنا يافته است، اما اعمال افراطي و تفريطي انسان و تمايل يك جانبه، چيـزي اسـت   

اصـالح و   كـه آن را  ن متنفر است، در قدرت انسان نيستكه اين نظام خالي از آن بوده و از آ
توانـد دوبـاره    عقل ناقصش تغييري در آن ايجاد كند تا ابـد نمـي   ي ترميم كند و اگر با مداخله

تواند به تناسب و نظم موجود اخالل وارد نمـوده و آن   آن را اصالح كند، ولي به جاي آن مي
همنـوع  افسوس كه وسايل تبليغاتي در اختيار ندارم تـا دعـوتم را بـه بـرادران      را فاسد گرداند.

ها كـه زندگيشـان را فاسـد سـاخته انـد،       زيرا آن ؛خودم در اروپا و آمريكا و خاورميانه برسانم
علت فسادشان اين است كه از طريق يك نظام صحيح اجتماعي و متمدن راهنمـايي نشـدند و   

توانسـتم   و اي كاش مـن مـي   .هاي ديگر را هم در اين ويراني به طرف خود جلب كردند ملت
نوشيدن آب حيات كه تشـنة آن هسـتند راهنمـايي كـنم، اگرچـه ايشـان بـا وجـود         ه ها را ب آن

وطنـان هنـدي، يهـودي و مسـيحي را كـه بـا مـن         تشنگي از تشنه بودنشان خبر ندارند، من هـم 
هايشان كـه بـر ضـد اسـالم      كنم تا تعصب را از دل فهمند دعوت مي قرابت دارند و زبان را مي

خي و سياسي موجود را به كنار نهند و اين نظام اجتماعي را كه زدايند و اختالفات تاريباست، 
شـان هـم از روي    هـايش مطالعـه كننـد و ايـن مطالعـه      ذكر كردم با تمام خصوصيات و ويژگي

طلبي باشد و بعد از آن، اين نظام اجتماعي را با نظام اجتمـاعي غـرب كـه مفتـون و شـيفتة       حق
به خاطر تأمين مصلحت خودشان نه به خـاطر رضـايت   آنند موازنه و مقايسه كنند و بعد از آن 

و رسـتگاري   من و يا كس ديگري، حكم كنند كه كدام يـك از آن دو نظـام، متضـمن فـالح    
  حقيقي است؟

خواهم به برادران گمراه خود كـه خـود    بعد از مورد خطاب قرار دادن تمام خوانندگان مي
  .اي عرض كنم نامند پرداخته و چند كلمه را مسلمان مي

پذيرنـد، ولــي   از جملـه بـرادران متجـدد مـا كسـاني هسـتند كـه بيانـات ايـن كتـاب را مـي           
گويند در صورتي كه قوانين اسـالمي بـا در نظـر گـرفتن اوضـاع زمـان قابليـت تخفيـف و          مي
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كنيد، پس با توجه بـه آن، چيـزي كـه مـا جوانـان       تشديد را دارد، كه شما هم آن را انكار نمي
ها و راحتي اين قوانين برخوردار گرديم و اوضـاع   ن است كه از تبصرهخواهيم اي اين عصر مي

زيـرا دختـران    ؛كنـد كـه از حـدود حجـاب انـدكي كاسـته شـود        و شرايط اين عصر اقتضا مي
به منظور فراگيري تعليمـات عـالي نيـاز     ها / پوهنتونها مسلمان براي رفتن به مدارس و دانشگاه

درك مسايل مختلف ملي و اجتماعي، سياست و اقتصـاد را   مبرم دارند، تا در نتيجة آن قابليت
هـا   كسب كنند و در پرتو آن، مسايل فوق الذكر را حـل و فصـل نماينـد و اگـر ايـن آمـوزش      

ماندگي مسلمانان از كاروان تمدن ممالك همجوار حتمي و ضروري اسـت و ايـن    نباشد عقب
ه امروز خيلي بيشتر شـود و بـيم   هاي اين وضع در آينده نسبت ب شود كه زيان خطر احساس مي

اي را كه اخيراً بـراي آنـان    گيري از حقوق سياسي رود كه اگر زنان مسلمان قابليت بهره آن مي
مند نگردند، موقعيـت   در كشورمان وضع شده، نداشته باشند يا بواسطة قيود حجاب از آن بهره

يـان و خسـارتي اسـت كـه از     و جايگاه مسلمانان در سياست ملي پايين بيايد و آن بزرگترين ز
شود و در جهان اسالم ممالك مترقي و پيشرفته بسياري در اين شرايط  اين طريق بر ما وارد مي

ها مطابق با وضع زمان، بسياري از حدود و قيـود حجـاب را    آن ر گرفته اند. مانند تركيه كهقرا
ر نيسـت. چـه اشـكالي    تخفيف داده اند و از اين رهگذر منافعي كسب كرده اند كه قابـل انكـا  

  مند شويم؟ ها استفاده كرده اند ما نيز بهره ما هم مانند ايشان باشيم و از منافعي كه آن كهدارد 
داريـد، حتـي اگـر     برادران عزيز! تمام اين عواقب و خطراتـي كـه مـا را از آن برحـذر مـي     
م ايـن تهديـدات و   بخواهيد چند برابر آن را هم بدان اضافه كنيد ما قبول داريم، ولـي آيـا تمـا   

ها در برابـر ايـن    تواند باعث شود كه قوانين اسالمي ترميم يا ساده گردد؟ مثال آن هشدارها مي
تهديدات مانند شخصي است كه در وسط گنداب قرار دارد و اين قرارداشتن وي در آنجا دو 
صورت دارد: يا از روي حماقـت بـه آن راضـي اسـت و يـا بـه سـبب ضـعف، بـا اينكـه از آن           

كـردن بـه اصـول     كراهت دارد ولي داخل آن قرار گرفته است. پس در اين وضع نه تنها عمـل 
شود بلكه زندگي در آن گرداب بدون آلـودگي و ناپـاكي غيـر     بهداشت، سخت و مشكل مي

توانـد در بـارة    ممكن است. كامالً روشن است كه اين شخص در اين حالت به هيچ وجه نمـي 
گر زيرا ا ؛كردن آن اظهار نظر كند و اصالً سزاوار هم نيست انرعايت اصول بهداشتي و يا آس
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به حقيقت بهداشت ايمان داشته باشد، بر اوست كه در برابر عواملي كه سـالمتي محـيط را بـه    
اندازد مبارزه كند و آن را از آلودگي پاك گرداند و اگر قدرت مبـارزه بـا محـيط را     خطر مي

برابر محيط شكست خورده است، پس هميشه بايـد در   نداشته باشد، به خاطر همين ضعف، در
زيرا در اين صورت هيچ دليل و حجتي وجود ندارد كـه   ؛آن آلودگي و گنداب غوطه بخورد

ده مقررات بهداشتي عوض شود يا آسانتر گردد. اما اگر به صحت موازين بهداشتي معتقد نبـو 
ه هر قـانوني را بخواهـد بـراي    گرفته باشد پس آزاد است ك و به نجاست و پليدي اطرافش خو

زيـرا كسـاني كـه بـه      ؛خود اختراع نمايد و مقررات بهداشتي، صفا و نظافـت را كنـار بگـذارد   
ها عادت كرده اند ديگر بـا آن قـوانين سـازگاري ندارنـد، شـكي نيسـت كـه قـوانين          آلودگي

الم هـم  شوند، ولـي اسـ   اسالمي مانند ساير قوانين برحسب اوضاع و احوال، سخت و آسان مي
و ايـن   ،افكنـد  مانند قوانين ديگر براي تخفيف يا تشديد قوانين از ديدگاه خاص خود نظر مـي 

كـردن   بهترين كار است چرا كه نگرش به اوضاع و احوال از نقطه نظر ديگران و سپس حكـم 
دادن بندهايي از آن، نه تنها تخفيف نبوده بلكه تحريف صـريح   به مواد قانون به منظور تخفيف

، در نظر اسالم، نگرش ديگران به اوضاع و احوال از يك ديدگاه غيـر اسـالمي و سـپس    است
درخواست تخفيف براساس بينش خودشان، نه تنها درخواست تخفيف در قانون نيسـت بلكـه   

آيـد   زيرا تخفيف در قانون زماني مي ؛نمودن آن سهم بسزايي دارد در شدت بخشيدن و سخت
وامل و دستورات موجود تحقق يابد و ديگر نيـازي بـه افـزايش    كه اهداف آن به آساني و با ع

ها و حفاظت و حراست نباشد، ولي در صورتي كـه اهـداف    تشديد و سختگيري در پيشگيري
بـردن   قانون نه تنها با دستورات موجود تحقق نيابد بلكه اگر تمام قواي خارجي هم براي از بين

كننـده   وابسته به احكام بـاز دارنـده و پيشـگيري   يابي به آن اهداف تنها  آن منسجم شود، دست
خبـر باشـند هـيچ شـخص      باشد، در اين صورت غير از افرادي كه كـامالً از روحيـة قـانون بـي    

  كند. ديگري در آن شرايط درخواست تخفيف قانون را نمي
هاي پيشين به تفصيل بيان كرديم كه هدف از قانون اجتماعي اسـالم حفـظ پيونـد     در فصل

هـاي شـهواني غيـر ارادي     بندوباري جنسي و از ميان برداشـتن انگيـزه   جلوگيري از بيازدواج، 
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اي را اتخـاذ كـرده    يافتن اين اهداف، تدابير سه گانه است و گفتيم كه شرع مقدس براي تحقق
  از: استكه عبارت 

كننده و حراستي. تدابير شـريعت   و سوم تدابير حفظ ،اول اصالح اخالق، دوم حدود و جزا
 هـا  وار اسـت، اگـر آن اركـان و سـتون    باشد كـه ايـن بنـا بـر آن اسـت      بمنزلة سه ستون اصلي مي

مستحكم و قوي باشند، استحكام بنا نيز بسيار خواهد بود، ولي اگر نابود شوند، بناي مورد نظر 
ع كنوني مملكت خـود بيانـدازيم تـا ببينـيم كـه      شود، اكنون بياييد نظري به اوضا نيز خراب مي

  گانه تا چه حد قدرت و استحكام دارند. هاي سه اين اركان و پايه
حال محيط اطراف و اوضاع اخالقي آن را بيش از پيش مورد بررسي قرار دهيـد. شـما در   

 آن هنوز غير مسلمان است (اين بحث وقتي نوشته شده كـه  3/ 4كنيد كه  سرزميني زندگي مي
ها بعلت كوتاهي  نصف قارة هند موقعيت يك مملكت را داشت) و اين غير مسلمان ماندن آن
(استعمار انگليس) شما در گذشته و حال است و عالوه بر آن اين كشور از طرف غير مسلمان 

اي در آن اثر گذاشته است كه اصول و مبـادي اخـالق    شود و تمدن بيگانه، بگونه هم اداره مي
با انتشار يافته و تمـام  اطراف و اكناف آن مانند ميكرب و ار غير اسالمي در همهجاهليت و افك

اي رسيده است كـه اگـر آن اوضـاع     بندوباري به مرحله فضا را احاطه كرده است و فحشا و بي
شد، ولي امروز چنان بـه آن   ديديد از خشم و غضب مو بر تنتان راست مي را چند سال قبل مي

كنـد و حتـي    نظرتان يك چيز بسيار عـادي و پـيش پـا افتـاده جلـوه مـي       انس گرفته ايد كه در
بيننـد از همـين حـاال بـه      هاي برهنه را مـي  ها، جرايد و مجالت، عكس كودكان كه در روزنامه

رونـد كـه    هـايي مـي   كننـد و بزرگسـاالن، جوانـان و خردسـاال بـه ديـدن فـيلم        ها عادت مي آن
شـود و وسـيلة اغـوا و     باعث جلب توجه فـراوان مـي   آبرويي آن تر بوده و برهنگي و بي جذاب

شمارند، از طرف ديگر اعضاي خـانوادة شـما در    گردد و اين كار را هم گناه نمي تحريك مي
همه يكجا دور هـم نشسـته و بـه اخـتالط و      ؛حضور پدر، مادر، دختر، پسر، خواهر، و ديگران

تـرين آوازهـا و    كننـد و كثيـف   نگرنـد و از ديـدن آن حيـا نمـي     هاي سكسي مـي  بوسه در فيلم
هـا بگـوش    هـا و گردشـگاه   هايي كه محـرك درجـه يـك هسـتند در منـازل، خيابـان       موسيقي

  رسد. مي
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عريـان در   هاي براق و يا نيمـه  يافته اعم از داخلي و خارجي با لباس دوشيزگان و زنان تعليم
هـاي سكسـي و    گردنـد و ديـد مـردم نسـبت بـه ايـن لبـاس        بازارها با ناز و كرشـمة بسـيار مـي   

حت آن پـي  به بدي و فضي داند و رسواكننده بقدري عادي است كه هيچ كس آن را گناه نمي
و افكار مردم در بارة اخالق تا بـدانجا نـزول    ءبرد، به علت رواج تعليم و تربيت غربي، آرا نمي

ه كنند كه ديگر زمان آن گذشـت  اي قلمداد مي كرده است كه نكاح را يك عرف كهنه و عتيقه
شمارند و اختالط زن و مرد را عيب نپنداشته بلكـه آن را خـوب    است و زنا را نوعي تفريح مي

گـران بـه    شمارند، طالق را بعنوان يـك بازيچـه و وظـايف همسـرداري را بـار      و مستحسن مي
آورند و توالد و تناسل را حماقـت و سـفاهت دانسـته و اطاعـت زن را از شـوهرش       حساب مي

و اين وضع در زنان چنان تأثير كرده است كـه يـك زن حاضـر     ،كنند ميذلت و بردگي تلقي 
  كسي باشد. ي تفريح و معشوقه ي شود همسري محترم شود، ولي دوست دارد وسيله نمي

توانيـد در جامعـة خودتـان     آثار اين محيط مبتال به وبا را در ملت خودتان بنگريد، آيـا مـي  
وشد؟ آيا حتي يك نفر از ميان هزاران نفر، ديـدن  كسي را پيدا كنيد كه از ديدن حرام چشم بپ

شـمارد؟ آيـا او زنـاي چشـم و زبـان را       زن نامحرم و تلذذ از جمال و زيبـايي وي را گنـاه مـي   
كننـد؟   شود؟ و آيا زنان شما از اظهار زينت و آرايش جاهليت دوري مي آشكارا مرتكب نمي

در بـارة   �كـه حضـرت رسـول اهللا    پوشـند   آيا امروز زنان و دختـران شـما آن لباسـي را نمـي    
برهنه مايل به ديگـران هسـتند و ديگـران را نيـز بـه       ي زنان پوشيده«پوشندگان آن گفته است: 

بيننـد كـه    شان را در لباسي نمـي  ها خواهران، دختران و مادران ؟ و آيا آن»كننده اند خود جلب
هـاي   ع شـما داسـتان  پوشيدنش براي زن مسلمان جز پيش شوهرش جايز نيست؟ آيا در اجتمـا 

شـود؟ و آيـا مـردم در مراسـم و      هـيچ ترسـي تعريـف نمـي     آميز بـي  عشقي مفتضح و تحريك
آيـد؟ در صـورتي كـه جـواب تمـام ايـن        ها از شنيدن نام فاسقان و بدكاران، بدشان مي كلوپ

 –سؤاالت منفي باشد كه حقيقت هم همين اسـت، شـما بگوييـد كجاسـت آن ركـن اساسـي       
اي از  ناي جامعة اسالمي بر آن استوار شده است؟ غيرت اسالمي تـا انـدازه  كه ب –اخالق پاك 

را بازيچـه قـرار داده    خويشميان مردم رخت بر بسته است كه نه تنها خود بلكه آبرو و شرف 
نشـين هنـد واقـع     مانلاند، اين وضع در يك حكومت بيگانه واقع نشده بلكـه در شـهرهاي مسـ   
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آينـد   بينند ولي از سكون خود به حركت در نمـي  وضع را ميشود و مسلمانان خودشان آن  مي
اي رسـيده   شـان بـه درجـه    شوند كه فرومايگي و پسـتي  ها كساني هم يافت مي حتي در بين آن

دهند و با كمال افتخـار و   است كه خواهران خود را در معرض تمتع و استفادة ديگران قرار مي
تـر از ايـن    گ خويشاوندي دارند، آيا كاري پسـت دارند كه با فالن كافر بزر مباهات اعالم مي

  وقاحت، ابتذال و فرومايگي اخالقي وجود دارد كه مسلمانان گرفتار آنند؟
دهـيم، قـانون جـزاي     كنـيم و آن را مـورد بررسـي قـرار مـي      به ركن دوم اين بنا توجه مـي 

هنـد  اسالمي در اين سـرزمين كـامالً محـو و باطـل قلمـداد شـده اسـت، حـد زنـا و قـذف در           
شود. نه تنها اينجا بلكـه در نصـف    نشين آن هم اجرا نمي ي (انگليس) و اياالت مسلمانيائبريتان

  .شود قارة هند امروزي اصالً زنا بعنوان جرم و جنايت محسوب نمي
كشـانند هـيچ   بو اگر اشخاص فاسق و فاجر دوشيزة پاك و بـا عفتـي را بـه فسـق و فجـور       

شما وجود ندارد كـه كرامـت و عفـت او را حفـظ كنيـد و       پناهگاه و ملجأ قانوني در دسترس
اگر مردي با يك زن بالغ از روي ميل و رضايت او زنـا كنـد بـر طبـق كـدام قـانون او را جـزا        

دهيد؟ اگر زني آشكارا قصد زنا كند شما قـدرت آن را نداريـد كـه او را از ايـن كـار بـاز        مي
جبر و اكراه باشـد، و امـا از افـرادي كـه سـر و       داند كه به داريد و قانون فقط زنايي را گناه مي

هـايي را از   كارشان با قانون است بپرسيد كه براي اثبات زناي جبـري چـه مشـكالت و سـختي    
نظر قانوني متحمل شده اند و هم اينكه فريب زن شوهردار چگونـه جنايـت و جـرم محسـوب     

كه بـا ميـل خـود بـه خانـة      و همينطور از حقوقدانان انگليسي حكم زن شوهرداري را  ،شود مي
اي برود بپرسيد، محاكم قضايي با اين قانون فعلي كـه در اختيـار دارنـد چـه كـاري       مرد بيگانه

  توانند بكنند؟ مي
اين اوضاع نظام اجتماعي شماست كه دو ركن از اركان مهم و اساسـي آن منهـدم شـده و    

نده را هم از ميان برداريد؟ خواهيد آن ركن باقيما حال فقط بر ركن سومش تكيه دارد، آيا مي
از  ، وخواهيـد  دهيد و الغـاي آن را مـي   از يك طرف عيب و ايرادهايي را به حجاب نسبت مي

طرف ديگر بر داشتن حجاب به معني تزلزل اخالقي و نظام اجتماعي است، پس خود شما بين 
فقـط  ها سخت و مشكل اسـت و   كردن هردوي آن اين دو قضاوت كنيد، شك نيست كه پياده



    

  275  پايان بحث
  

ها را بپذيريد و شما از وجدان خود گواهي بخواهيد كـه كـدام يـك از آن دو     بايد يكي از آن
  مصيبت كوچكتر و داراي ضرر كمتري است؟

گـويم كـه    اگر اين موضوع مربوط به اوضاع و شرايط اين دوره باشد من به صـراحت مـي  
خواهـان توجـه و    اوضاع و شرايط سرزمين ما خواهان تخفيف در حدود حجاب نيست، بلكـه 

زيرا دو ركن از اركان نظام اجتمـاعي شـما منهـدم شـده و تنهـا       ؛اهتمام بيشتري براي آن است
رود، اگـر خواسـته باشـيد     گاه نظام به شمار مي ركن سومش باقي است كه مدار اعتماد و تكيه

را  هـا  صاد و سياست را حل و فصل كنيد پس بايد با هـم نشسـته و آن  تكه مشكالت اجتماع، اق
مورد بحث و بررسي قرار دهيد، در نتيجه ممكن است با تبادل افكار در حـدود و چهـارچوب   
فرهنگ اسالمي، در حل مشكالت موفق شويد، ولي سعي كنيد بواسطة آن از قـدرت و تـوان   

اي ضـعيف   زيـرا خـود آن هـم تـا انـدازه      ؛چيزي نكاهيد نها ركن اساسي كه باقي مانده استت
ينكه آن را با تخفيف معالجه كنيد، الزم است كه قدرت و تسـلط زيـادي   شده است و قبل از ا

شـود سـركوب نماييـد، بطـوري      داشته باشيد تا بتوانيد ضررها و مصائبي را كه از آن ايجاد مي
كه اگر در اجتماع دو چشم پيدا شود كه به طرف زني نگاه كند كـه بـا دسـت و پـاي و روي     

شود كه هفتاد دست وجود داشته باشد تا بـه طـرف    جب ميبرهنه از خانه بيرون آمده است، وا
  كردن باز دارد و يا از حدقه درآورد. ها را از نگاه آن دو چشم دراز شده و آن

  (پايان)
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