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حمد،	ثنا	و	ستایش	ذاتی	را	سزاست	که	اسالم	را	به	ما	ارزانی	داشت	و	با	

نعمت	اسالم	ما	را	عزت	بخشید،	و	درود	و	سالم	بر	پیامرب	بزرگوار	اسالم	حرضت

	محمد	ملسو هيلع هللا ىلص	که	بنده	و	فرستادۀ	اوست.	

به	تاریخ	۱۸	صفر	۱۴۴۰هـ.ق	مطابق	با	۲۷	اکتوبر	۲۰۱۸م،	بخش	زنان	دفرت	مطبوعاتی	

با	حزب		التحریر-والیه	تونس،	کنفرانس	بین	املللِی	را	تحت	 مرکزی	حزب	التحریر	در	هامهنگی	

عنوان	"خانواده؛	چالش	ها	و	راه	حل	های	اسالمی"	برگزار	منود	که	مشکالت،	سازگاری،	دوام	و		

پیوستگی	ازدواج	و	زندگی	خانوادگی	را	در	رسارس	دنیا	به	شمول	رسزمین	های	اسالمی	تحت	تأثیر	

قرار	می	دهد.	

این	کنفرانس	مهم	صدها	زن	را	از	تونس	و	کشور	های	دیگر	که	اکرثیت	آنان	رهربان	تأثیر	گذار	

در	جوامع	شان	بوده	و	یا	هم	در	این	بخش	تجربه	کافی	داشته	اند،	گردهم	جمع	کرد	تا	در	مورد	این	

از	رشق	میانه،	 با	سخرنانی	خواهران	حزب	التحریر	 موضوع	مهم	بحث	وگفتگو	منایند.	موضوع	

منطقۀ	خلیج،	افریقا،	آسیا،	جنوب	رشق	آسیا	و	اروپا	رشح	داده	شد.	

بود	که	 اختتام	کمپاین	جهانی	سه	هفته	یی	در	موضوع	فوق	 نیز	 و	 اوج	 نقطۀ	 این	کنفرانس	

در	 را	 اجتامعی	 رسانه	های	 فعاالن	 کمپاین	های	 و	 رسانه	ها	 سازمان	ها،	 جوامع،	 شدید	 پشتیبانی	

سطح	بین	املللی	در	بر	داشت.	 

"خانواده"	پایه	و	اساس	یک	متدن	بوده	و	خانواده	های	مقاوم	قلب	جوامع	موفق،	باثبات	و	قوی	

برای	اعضای	 ارایۀ	احساس	خوب	 به	شامر	می	روند.	خانواده	ها	جهت	حامیت	فزیکی،	عاطفی	و	

خویش	و	برای	این	که	اطفال	نیک	را	به	اجتامع	تقدیم	منایند	و	از	آن	ها	مراقبت	خوب	منایند،	امر	حیاتی	

به	شمول	خانواده	های	مسلامن	در	رسارس	جهان	 بر	خانواده	ها	 تأثیرگذاری	 امروزه	بحران	 می	باشند.	

مسلط	شده	است	که	از	آن	جمله	ازدواج	از	تهداب	فرو	ریخته	و	ناسازگاری	در	زندگی	خانواده	گی	

یک	امر	مروج	می	باشد،	به	مادر	بودن	ارزش	داده	منی	شود	و	ازهم	پاشیدن	فامیل	ها	جهانگیر	شده	

است.	این	در	حالی	ست	که	سازگاری	و	ثبات	در	زندگی	خانوا	دگی	یکی	از	ویژگی	های	برجستۀ	امت	

مقدمه
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اسالمی	به	شامر	می	رفت.	

ازدواج	های	نا	فرجام	و	زندگی	خانوادگی	از	هم	پاشیده،	معلول	و	ناخشنود	سبب	آشفتگی	بزرگ	

برای	همۀ	اعضای	فامیل	گردیده	و	تأثیر	ویرانگری	باالی	کودکان	و	جامعه	از	خود	برجای	می	گذارد.	

این	معضل	در	 این	یک	مسئلۀ	حیاتی	است	و	الزم	است	که	توجه	جدی	برای	حل	 به	همین	دلیل،	

خانواده	صورت	گیرد.	

این	کمپاین	و	کنفرانس	مهم	خطرات	تغییر	شکل	زندگی	خانوادگی	را	در	دنیای	فعلی	به	منایش	

کشیده	و	هم	چنان	عوامل	اساسی	را	به	شمول	نقش	رسانه	ها	و	دولت	ها	در	ازدیاد	این	بحران	معرفی	

می	کند	که	به	ثبات	ازدواج	و	زندگی	خانوادگی	رضر	می	رساند.	در	کنار	این،	آجندا	و	پالن	های	ملی	

و	بین	املللی	را	که	برای	سیکولرسازی	خانواده	های	مسلامن	و	قوانین	اجتامعی	به	پیش	برده	می	شود	

تا	مسلامنان	را	از	دین	شان	دور	منایند،	افشاء	می	کند.	در	نهایت	نظام	اجتامعی	اسالم	را	به	عنوان	

راه	حل	پیش	کش	منوده	و	چگونگی	دیدگاه	این	نظام	بی	نظیر	را	در	مورد	تنظیم	منودن	روابط	اجتامعی،	

با	اساسات	دقیق	آن،	ارزش	ها	و	قوانین		آن	را	به	شمول	تعریف	واضح	از	حقوق	و	نقش	مرد	و	زن	در	

زندگی	خانوادگی،	حامیت	از		ازدواج،	ایجاد	آرامش	در	زندگی	خانوادگی،	بلند	بردن	ارزش	و	مرتبۀ	

مادر	بودن	به	گونه	ای	که	شایستگی	آن	را	دارد	و	تشکیل	خانواده	های	باثبات	و	قوی	و	مراقبت	از	آن	ها	

را	رشح	و	توضیح	می	دهد.	این	کمپاین	و	کنفرانس	هم	چنان	نقش	رهربی	اسالمی	را	در	تحت	دولت	

خالفت	برمنهج	نبوت	در	راستای	ایجاد،	انکشاف	و	حامیت	ازدواج	و	خانواده	ها	بیان	منوده	تا	نشان	

دهد	که	اسالم	واقعاً	از	خانواده	حامیت	و	پشتیبانی	می	کند.	این	رساله	شامل	متون	سخرنانی	کنفرانس	

"خانواده؛	چالش	ها	و	راه	حل	های	اسالمی"	می	باشد.	

بنابر	این،	از	الله		استدعا	می	مناییم	که	به	متام	کسانی	که	در	برگزاری	این	کنفرانس	و	کمپاین	

مهم	سهم	داشته	و	در	آن	اشرتاک	منودند،	اجر	عظیم	عنایت	فرموده	و	تالش	های	شان	را	در	جهت	

بازگشت	دولت	خالفت	مؤثر	سازد	تا	باشد	که	جامعه	و	خانواده	های	ما	از	بدبختی	و	پاشیدگی	نجات	

یابند.	آمین. 

دکتور نرسین نواز

رئیس بخش زنان دفرت مطبوعاتی مرکزی حزب التحریر
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السالم	علیکم	و	رحمت	الله	و	برکاته!

الله		می	فرماید:

الَْغْيِب  َعالِِم  إَِلٰ  وَن  َوَسُتَدُّ َوالُْمْؤِمُنوَن   َوَرُسولُُه  َعَملَكُْم  اللَُّه  َفَسَيَى  اْعَملُوا  ﴿َوُقِل 

َهاَدِة َفُيَنبُِّئكُم ِبَا كُنُتْم تَْعَملُوَن﴾ ]توبه:	105[ َوالشَّ

  بگو: عمل کنید! اهلل)( و فرستاده او و مؤمنان، اعمال شما را می بینند و بزودی، بسوی دانای 
نهان و آشکار، بازگردانده می شوید و شما را به آنچه عمل می کردید، خبر می دهد.

مهامنان	گرامی	و	خواهران	نهایت	عزیز!	خرسندم	از	این	که	افتتاح	کنفرانس	جهانی	تحت	

عنوان:	"خانواده؛	چالش	ها	و	راه	حل	های	اسالمی	"	را	اعالم	می	دارم.

مهامنان معزز!	به	یاری	الله		بخش	زنان	دفرت	مطبوعاتی	مرکزی	حزب	التحریر	به	همکاری	

بخش	زنان	دفرت	مطبوعاتی	حزب	التحریر-والیه	تونس،	افتخار	برگزاری	کنفرانس	جهانی	زنان	را	

کسب	منوده	است.	بعد	از	آن	که	تونس	در	آغاز	انقالِب	موسوم	به	"بهار	عرب"،	کنفرانس	جهانی	

و	تاریخی	تحت	عنوان:	"خالفت،	منونه	ای	روشن	برای	حقوق	زنان	و	نقش	زنان	در	سیاست	"	را	

میزبانی	منود،	این	کنفرانس	بار	دیگر	ما	را	گردهم	جمع	ساخت.	هدف	این	کنفرانس	تاج	گزاری	

برای	کمپاین	جهانی	می	باشد	که	در	۳	اکتوبر	۲۰۱۸م	آغاز	گردیده	و	به	مدت	سه	هفته	با	انجام	

فعالیت	های	دقیق	و	همه	جانبه	در	رابطه	به	آنچه	که	به	عنوان	بحران	و	چالش	برای	خانواده	شناخته	

شده	و	خانواده	از	آن	رنج	می	برد،	و	نیز	ارائۀ	راه	حل	اسالمی	بخاطر	نجات	آن	و	به	هدف	ایجاد	

یک	جامعۀ	سامل	و	پابند،	ادامه	خواهد	یافت.

در	 مهم	 و	 حیاتی	 موضوع	 یک	 گذاشته	 اثر	 خانواده	 بنیان	 باالی	 بحرانی	که	 شک	 بدون	

پیرشفت	و	گسرتش	خانواده	در	هرگوشۀ	جهان	به	ویژه	در	کشورهای	جهان	اسالم	بشامر	می	رود؛	

بحرانی	که	مظاهر	فروپاشی	خانواده	را	به	همراه	داشته	و	توسط	ایجاد	اضطراب	و	بی	اتفاقی	آن	را	

آغاز سخن
"خانواده؛ چالش ها و راه حل های اسالمی"
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قربانی	ساخته	است.	

خواهرانم!	به	گونۀ	مثال:	در	تونس	بر	اساس	آمار	ارائه	شده	توسط	انستیتوت	ملی))INS	آمار	

طالق	بین	سال	های	۲۰۱۱	و	۲۰۱۵م	به	۱۸درصد	افزایش	یافته،	میزان	ازدواج	کاهش	پیدامنوده	

و	سطح	مجردی	میان	افرادِ	دارای	سنین	۲۵-۲۹	سال		از	۳۷.۷درصد	در	میان	سال	های	۱۹۹۴	و	

۲۰۱۱م	تا	۵۴.۴درصد	افزایش	یافته	است.	هم	چنان	طبق	مطالعات	انجام	شده	توسط	سازمان	های	

مختلف	زنان،	۸۴درصد	از	زنان	ازدواج	شده	قربانی	خشونت	های	خانوادگی	شده	اند.

خواهرانم!	پس	کدام	یک	از	ما	بزرگی	این	بحران	را	که	همواره	تهداب	روابط	زناشویی	را	

ویران	ساخته،	زیربنای	خانواده	را	تضعیف	منوده،	پایه	های	آن	را	باریک	ساخته	تا	روابط	میان	افراد	

خانواده	از	هم	پاشیده	و	جدایی	و	نفرت	جای	وحدت	و	محبت	را	بگیرد،	احساس	منی	کنیم؟	

متأسفانه	راه	حل	های	سطحی	ارائه	شده	بصورت	فردی	جهت	جلوگیری	از	فروپاشی	خانواده	اقدام	

بدون	آگاهی	بوده	و	از	لحاظ	فکری	نتیجۀ	فهم	سطحی	از	اسبابی	می	باشد	که	باعث	از	بین	رفنت	

نظام	خانواده	می	شود.

قابل	ذکر	است	که	سیاست	های	دنباله	رو،	روش	نظام	های	موجود	در	کشورهای	اسالمی	تا	

حد	زیادی	در	خراب	شدن	اوضاع	خانواده	نقش	داشته	و	بحران	را	عمیق	تر	ساخته	و	تنها	به	تطبیق	

نوشته	های	غربی	و	بیان	میثاق	های	بین	املللی،	که	بعداً	آن	ها	را	در	منت	قانون	اساسی	کشورهای	

اندک	 و	 ساخته	 قانونی	 جامعه	 در	 را	 رذایل	 انتشار	 و	 اخالقی	 انحراف	 تا	 می	سازند	 شامل	 شان	

آنچه	 قانون	احوال	شخصیه	در	تونس	و	 بین	بربند.	 از	 نیز	 را	 باقی	مانده	ی	نظام	اجتامعی	اسالم	

که	از	سیکولرسازی	قوانین	متعلق	به	خانواده	و	نظام	اجتامعی	و	نیز	تعدیل	احکام	قطعی	الثبوت	

مانند	میراث	و	ازدواج	زن	مسلامن	با	غیرمسلامن	به	بهانۀ	مساوات	و	اخیراً		گزارش	ایجاد	سازمان	

آزادی	های	فردی	و	مساوات	شنیده	می	شود،	بهرتین	دلیل	برای	اثبات	این	گفته 	های	ماست.	

جامعه	 که	 می	باشد	 اصلی	 ستون	 از	 عبارت	 خانواده	 شک	 بدون	 محرتم!	 نهایت	 حضار	

توسط	آن	ساخته	می	شود	و	شکی	نیست	آنچه	که	خانواده	ها	در	جهان	اسالم	از	آن	رنج	می	برند،	

تبدیل	منودن	 و	 لیربالی	 ویرانگر	 مفاهیم	 وسیلۀ	 به	 اسالم	 علیه	 غرب	 فرهنگی	 جنگ	های	 نتیجۀ	

ارزش	های	هویت	اسالمی	به	ارزش	های	فاسد	مادی	نظام	رسمایه	داری	می	باشد	و	جز	این	نیست	
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که	تالش	های	غرب	بخاطر	ازهم	پاشیدن	خانوادۀ	مسلامن	و	انحالل	وحدت	آن،	دلیل	روشنی	بر	

مانع	بودن	خانوادۀ	مسلامن	در	مقابل	غرب	می	باشد؛	زیرا	خانواده	همیشه	دریچۀ	امنی	را	برای	

حفظ	اخالق،	آبرو	و	نسل	برش	تشکیل	داده	است.	

بدین	سبب	ان	شاءالله	امروز	در	این	کنفرانس	یگانه	دیدگاهی	را	که	رشیعت	اسالمی	جهت	

تنظیم	رابطه	میان	دوجنس	و	چگونگی	انتشار	آن	در	متام	ادوار	به	صورت	کامل	ارائه	کرده	است،	

ترشیح	خواهیم	منود	و	نیز	بیان	خواهیم	منود	که	چگونه	می	توان	تنها	با	تطبیق	نظام	اجتامعی	

اسالم	وضعیت	خانواده	و	جامعه	را	اصالح	منوده	و	یک	پیوند	زناشویی	مستحکمی	را	که	قادر	به	

حفاظت	از	بافت	خانواده	بوده	و	فرهنگ	گفتگو	را	میان	افراد	آن	ایجاد	می	مناید،	تأسیس	منود.

خواهران	گرامی!	امروز	از	حضور	و	مشارکت	تان	در	این	کنفرانس	و	آنچه	را	که	از	موضوعات	

مختلف	در	زیر	چرت	خود	در	بر	می	گیرد،	نهایت	خوشحال	هستیم	و	از	الله		می	خواهیم	تا	این	

عمل	را	از	ما	بپذیرد	و	تا	پیاده	شدن	رشیعتش	در	روی	زمین	ما	را	یاری	کند.	در	اخیر	با	گفنت	نام	

پاک	پر	برکت	الله		و	بسم	الله	الرحمن	الرحیم	افتتاح	کنفرانس	"خانواده؛	چالش	ها	و	راه	حل	

اسالمی"	را	آغاز	می	کنم.	و	آخر	دعوانا	أن	الحمدلله	رب	العاملین

استاد حنان الخمیری

سخنگوی رسمی بخش زنان حزب التحریر-والیه تونس
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السالم	عليكم	ورحمة	الله	وبركاته!

الله		فرموده	است:

ًة َوَرْحَمًة إِنَّ  َودَّ ْن أَنُفِسكُْم أَْزَواًجا لَِّتْسكُُنوا إِلَْيَها َوَجَعَل بَْيَنكُم مَّ ﴿َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَكُم مِّ

ِف َذلَِك َليَاٍت لَِّقْوٍم يََتَفكَُّروَن﴾ ]روم:	21[

  و یکی از نشانه های)دال بر قدرت و عظمت( اهلل  این است که از جنس خودتان همسرانی 
را برای شما آفرید تا در کنار آنان)در پرتو جاذبه و کشش قلبی( بیارامید و در میان شما مهر 
و محبت انداخت؛ مسلماً در این)امر( نشانه ها و دالئلی)بر عظمت و قدرت اهلل)( برای افرادی  

است که)در باره ی پدیده های جهان و آفریده های یزدان( می اندیشند.

»اللهم صل عىل سيدنا محمد عبدك ورسولك وعىل املؤمنني واملؤمنات واملسلمني 

واملسلامت«

خواهران عزیز!	برشیت	در	آستانۀ	هالکت	قرار	دارد!	سنگ	تهداب	جامعه)بنیان	خانواده(	

خانواده	 بحران	 است.	 مواجه	 خانواده	 فروریزی	 بحران	 با	 و	متام	جهان	 فرسوده	شده	 داخل	 از	

سائر	 و	 فردی	 شخصی،	 اجتامعی،	 مشکالت	 جمله	 از	 بحران	 این	 از	 شده	 ایجاد	 مشکالت	 و	

مشکالتی	که	غرب	را	شدیداً	تحت	تأثیر	قرار	داده	است؛	هم	چنی	امروزه	امت	اسالمی	را-بهرتین	

به	 رو	 هرسال	 ازدواج	 آمار	 است.	 داده	 قرار	 دام	خود	 در	 آفریده	شده-	 انسان	ها	 به	سود	 امتی	که	

کاهش	و	برعکس	آمار	طالق	رو	به	افزایش	است؛	به	طور	مثال:	آمار	طالق	در	ترکیه	در	طول	ده	

سال	گذشته	82درصد	افزایش	یافته	است،	در	حالی	که	در	سال	2008م	از	هر	3	خانواده	در	یک	

خانواده	طالق	صورت	گرفته	بود	و	در	سال	2011م	از	هرشش	خانواده	در	یک	خانواده	طالق	

صورت	گرفته	است.	

از	 شده	 ثبت	 وقایع	 آمار	 دارد.	 خاورمیانه	 در	 را	 طالق	 آمار	 بلندترین	 امروزه	 اردن	 کشور	

منت سخرنانی اولبحران خانوادگی؛ اسباب و پیامدهای آن

حزب التحریر - والیه تونس
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یافته	 افزایش	 سال	2016م	 در	 قضیۀ	طالق	 به	22000	 	 سال	2011م	 در	 1000قضیۀ	طالق	

است؛	عالوه	بر	این،		8.2	درصد	از	زوج	ها	در	جریان	سال	اول	ازدواج	شان،	منجر	به	طالق	شده	

است.	در	مرص	در	20	سال	گذشته	آمار	طالق	83	درصد	افزایش	یافته	است،	که	روزانه	260 

واقعۀ	طالق	درین	کشور	رخ	می	دهد.	در	اندونیزیا	380	هزار	واقعۀ	طالق	مربوط	به	مسلامنان	

در	سال	2014م	به	وقوع	پیوسته	است	که	مساوی	به	44	واقعۀ	طالق	در	هر	ساعت	و	بیشرت	از	

1000	واقعۀ	طالق	در	هر	روز	می	گردد	و	از	سال	1999م	الی	2009م	آمار	طالق	ده	ها	برابر	

افزایش	یافته	است.	در	ایران،	20	واقعۀ	طالق	در	هرساعت	در	ماه	مارچ	سال	جاری	ثبت	گردیده	

است.	تنها	در		تهران،	پایتخت	ایرن،	طی	یک	سال	آمار	واقعۀ	طالق	22درصد	افزایش	یافته	است.

این	حالت	با	کاهش	آمار	ازدواج	و	تأخیر	سن	ازدواج	در	میان	امت	اسالمی،	همگام	بوده	

است؛	بطور	مثال:	آمار	ازدواج	های	رسامً	ثبت	شده	در	مرص	میان	سال	های	2004	و	2016م	

در	سال	های	 تنها	 فلسطین	 در	 ازدواج	 آمار	 در	حالی	که	 یافته	است،	 حدود	70.4درصد	کاهش	

 39-35 سنین	 در	 زنانی	که	 47درصد	 لبنان	 در	 است.	 یافته	 کاهش	 8درصد	 2016م	 و	 	2015

سالگی	عمر	خود	قرار	دارند،	مجرد	هستند.	در	مالیزیا	در	سال	2010م	تعداد	کسانی	که	سنین	

شان	بیترش	از	15	سال	بود	و	قطعاً	ازدواج	نکرده	بودند،	35درصد	را	تشکیل	می	دهند.	عالوه	بر	

این،	میانگین	سن	ازودواج	اول،	در	متامی	رسزمین	های	اسالمی	تقریباً	30	سال	است.

بنیان	جامعه،	کمرنگ	شدن	کرثت	خانواده	و	افزایش	 ما	شاهد	ضعف	اهمیت	خانواده	در	

تعداد	افراد	هستیم؛	هم	چنان،	ما	شاهد	خانواده	هایی	هستیم		که	از	تولد	طفل	جلوگیری	می	کنند	

و	نیز	شاهد	کاهش	تعداد	خانواده	هایی	که	سه	طفل	مسلسل	و	بیشرت	از	آن	دارند،	هستیم.	در	عین	

حال،	شامر	خانواده	هایی	که	دو	طفل	دارند،	به	رسعت	بلند	می	رود؛	به	طور	مثال:	در	سال	2016م	

باروری	در	ترکیه	 به	میزان	 تا	سال	2016	دامئاً	 بر	2.1	طفل	است.	 بالغ	 باروری	مجاز،	 میزان	

به	رسعت	 این	رسزمین	 استفاده	شده	است؛	هم	چنان	 	 باروری	مجاز"	 میزان	 از	 "فراتر	 اصطالح	

از	 تا	2011م	 آمار	اجاملی	باروری	از	سال	1975	 به	خطر	پیری	مواجه	است.	در	بنگالدیش،	

6.3درصد	به	2.3	درصدکاهش	یافته	که	نشان	دهندۀ	64درصد	کاهش	باروری	است.	پاکستان،	

مرص	و	سائر	رسزمین	های	اسالمی		تحوالت	را	در	جمعیت	شناسی	باعث	نگرانی	خوانده	است.	بنا	
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بر	این،	ما	به	تحرک	جمعی	به	سوی	فردگرائی	و	عدم	تولد	مواجه	هستیم،	و	یکی	از	عوامل	اساسی	

این	مشکل	افزایش	عمر	میانگین	بار	اول	مادر	بودن	و	کاهش	ارزش	مقام	مادر	است.

و	 بختی	 بد	 اختالفات،	 به	 مردم	 دادن	 سوق	 باعث	 اسالمی	 فرهنگ	 و	 ارزش	ها	 فروپاشی	

ده	 ترکیه،	طی	 در	 زنان	 علیه	 مثال:	خشونت	 بطور	 است،	 زناشویی	گردیده	 زندگی	 در	 خشونت	

سال	گذشته	40درصد	افزایش	یافته	است،	تنها	در	یک	سال	گذشته،	400	زن	به	دلیل	طالق	به	

قتل	رسیده	اند.	در	کنار	این،	طالق	در	ترکیه	تصویرهای	هولناکی	ایجاد	منوده	است	که	از	جمله	

شخصی	طفل	خود	را	به	دلیل	این	که	انتقام	خود	را	باید	از	خامنش	بگیرد،	به	قتل	رساند	که	در	سال	

2017م	به	تعداد	20	طفل	به	دست	پدران	شان	به	قتل	رسیده	اند.

افزایش	آمار	طالق	باعث	بروز	مشکالتی	گردیده	است	که	اطفال	و	نسل	جوان	را	تحت	تأثیر	

قرار	داده	است.	تحقیقات	علمی	ثابت	ساخته	است	که	آمار	جنایات	اطفال،	اعتیاد	به	الکول	و	

مواد	مخدر،	ناکامی	و	فرار	از	مکاتب،	مشکالت	روحی،	فحشاء	و	تجاوز	جنسی،	والدت	خارج	

با	آمار	طالق	ارتباط	 از	چهارچوب	ازدواج،	قامربازی،	خودکشی	و	سائر	مشکالتی	که	مستقیامً	

دارد،	افزایش	یافته	است.	به	طور	مثال:	از	زمانی	که	آمار	طالق	در	ترکیه	رو	به	افزایش	نهاده	است،	

از	سال	2008	الی	2013م	آمار	جنایات	اطفال	بیشرت	از	چهار	برابر،	افزایش	یافته	است.	

خواهران	عزیز!	انتشار	چنین	احصائیه	های	هولناک	به	پایان	منی	رسد...	در	حقیقت،	بحران	

مذکور	عوارض	مسموم	شدن	به	مرضی	به	سطح	طاعون	است.	انتشار،	تطبیق	و	ترویج	ارزش	های	

رسمایه	داری،	لیربالی،	حقوق	زن،	سیکولریزم،	عادات،	قوانین	و	نظام	های	غربی	امت	را	مسموم	

ساخته	و	طرز	تفکر،	متایالت،	مفاهیم	و	معیارات	زندگی	را	طبق	خطوط	غرب	و	به	دور	از	اسالم،	

ترسیم	و	تشکیل	منوده	است.	ارزش	ها	و	قوانین	غربی،		که	بر	امت	اسالمی	تطبیق	می	گردد،	هیچ	

پیرشفت	و	ترقی	را	کسب	نکرده؛	چنانچه	بعضی	مردم	گامن	می	برند؛	بلکه	بر	خالف	آن،	ما	را	به	

فساد	اخالقی،	در	منجالب	غرب	و	انبوهی	از	مشکالت	غیر	قابل	حل	دچار	کرده	است.	

ترویج	"آزادی	های	لیربالی"	مرز	پرورش	اجتامعی	و	روابط	میان	زن	و	مرد"	را	از	میان	برداشته	

است	و	در	پی	آن	جامعۀ	اسالمی	را	به	جامعۀ	غیراسالمی	مبدل	کرده	است.	افزون	بر	این،	"عفت		

 	الله	رسول	که	کند	می	روایت		انس	حرضت	که	حالی	در	گردد؛	می	تعبیر	مانی	عقب	حیاء"	و

فرمود:
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»إِنَّ لِكُلِّ ِديٍن ُخلًُقا َوُخلُُق اإِلْسالَِم الَْحَياُء«

  هر دین خوی و سرشتی دارد، خوی و سرشت)اخالق( اسالم حیاء است.

	هم	چنان	ابو	مسعود	البدری	روایت	منوده	است	که	رسول	الله		حیاء	را	اساس	اخالق	در	

اسالم	قرار	داده	و	فرموده	است:

ِة اْلُوَل إَِذا لَْم تَْسَتْحِي َفاْصَنْع َما ِشْئَت« »إنَّ ِمامَّ أَْدرََك النَّاُس ِمْن كَاَلِم النُُّبوَّ

  آن چه مردم از سخن پیامبران پیشین دریافتند، این است که: هرگاه شرم و حیاء نداشتی، 
پس هرچه خواستی بکن!

تا	 است	 آزاد	 فرد	 هر	 است:	 این	 می	دهد،	 تعلیم	 ما	 به	 لیربالی	 آزادی	های	 چیزی	که	 دقیقاً	 	

بدون	 زنان	 می	کند؛	 ناکامی	 و	 افراط	 به	 محکوم	 را	 تو	 بودن	 ِخِجل	 دهد؛	 انجام	 هرچه	خواست	

و	 پایین	منی	اندازند	 را	 خود	 مردان	چشامن	 می	شوند؛	 بیرون	 خانه	 از	 تربج	 با	 و	 اسالمی	 لباس	

روابط	نامرشوع	و	خارج	از	چارچوب	ازدواج	و	اختالط	میان	دو	جنس	مخالف	روزبه	روز	افزایش	

می	یابد،	که	این	کار	باعث	در	هم	ریخنت،	تخریب		و	تنفر	از	ازدواج	و	پای	بندی	به	مسئولیت	ها	

و	 مامنعت	 طریقۀ	 	 الله	 رسول	 حالی	که	 در	 است؛	 گردیده	 خانوادگی	 زندگی	 در	 ازدواج	 در	

کناره	گیری	ازین	"عدم	ازدواج"	را	و	تضمین	این	که	ازدواج	برای	حامیت	از	اخالق	و	هامهنگی	

است،	فرموده	است:

»النِّكَاُح ِمْن ُسنَِّتي َفَمْن لَْم يَْعَمْل ِبُسنَِّتي َفلَْيَس ِمنِّي«

  نکاح از سنت من است، کسی که سنت من را تطبیق نکند، از ما نیست!

این	آزادی	های	لیربالی	امت	اسالمی	را	از	سنت	رسول	الله	صلی	الله	علیه	و	سلم	دور	ساخته	

و	رابطه	میان	مرد	و	زن	را	بر	اساس	لذت	بردن	متمرکز	ساخته	است؛	در	حالی	که	اسالم	تعاون	

بروز	 کار	غرب،	سبب	 این	 و	 را	در	جامعه	فرض	گردانیده	است	 میان	دوجنس	مخالف	 صحی	
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تفکر	جنسی،	افزایش	روابط	نامرشوع	و	حتی	انحراف	و	همجنس	گرائی	عالوه	بر	چشم	پوشی	از	

روابط	نامرشوع	و	همجنس	گرائی	در	جامعه	گردیده	است	که	باعث	درهم	خوردن	طبیعی	ازدواج	و	

سالمتی	بنیان	خانواده	و	فروعات	آن	گردیده	است.	این	است	فرهنگ	لیربالی	که	هرفرد	از	متایالت	

و	خواهشات	خود	پیروی	می	کند	و	امت	اسالمی	به	آن	آغشته	شده	است.	الله		می	فرماید:	

﴿أََرأَيَْت َمِن اتََّخَذ إِلََهُه َهَواُه أََفأَنَت تَكُوُن َعلَْيِه َوِكياًل * أَْم تَْحَسُب أَنَّ أَكَْثَُهْم يَْسَمُعوَن أَْو 

يَْعِقلُوَن إِْن ُهْم إِلَّ كَاْلَنَْعاِم بَْل ُهْم أََضلُّ َسِبياًل﴾ ]فرقان:	٤3-٤٤[

  آیا دیدی کسی را که هوای نفسش را معبود خود برگزیده است؟! آیا تو می توانی او را هدایت 
کنی)یا به دفاع از او برخیزی(؟! آیا گمان می بری بیشتر آنان می شنوند یا می فهمند؟! آنان فقط 

هم چون چهارپایان اند، بلکه گمراه تراند!

خواهران عزیز!	ارزش	های	رسمایه	داری	یکی	از	عوامل	اساسی	بحران	خانواده	در	بین	امت	

اسالمی	است؛	زیرا	در	حالی	که	اسالم	عزیز،	مسلامنان	و	حتی	غیرمسلامنان	را	در	جامعه	به	انجام	

اما	رسمایه	داری،	 مفید	است،	مکلف	منوده؛	 بهرت	و	 بنیاد	خانواده	 اطفال،	 ازدواج،	 به	 اموری	که	

فردگرائی	را-که	عقلیه	ی	مترکز	بر	نیازهای	فردی	و	متایالت	خودپرستانه	را	ایجاد	می	کند،	هم	چنان،	

مرصف	گرایی	و	ترویج	تصویر	و	موضوعات	جنسی	فاسد	را	نیز	تقویت	می	بخشد.	به	طور	مثال:	از	

خالل	صنعت	تفریح	و	خوش	گذرانی،	آرایش	و	زیباسازی	و	موضوعات	جنسی	را	به	هدف	کسب	

فایده،	تقدیر	می	کند.	بنابر	این،	نظام	رسمایه	داری	زن	را	به	کاالی	تجارتی	مبدل	ساخته	است؛	در	

این	 از	همه	 بیمناک	تر	 است.	 اصول	 این	 به	 متکی	 اقتصادی	رسمایه	داری	 حالی	که	سیاست	های	

است	که	"زن	را	همچون	وسیله	ی	محرک	اقتصادی	برای	جامعه	و	دولت	می	دانند؛	زیرا	زن	را	از	

مقام	مادر	بودن	دور	ساخته	و	به	بازار	کار	وارد	کرده	است.	هم	چنان	مادیی	گرائی	مترکز	افراد	را	به	

عوض	آنچه	برای	خانواده،	اطفال	و	جامعه	بهرت	است،	به	تالش	برای	کسب	ثروت،	مال	و	مقام	

این	روش	زندگی	روشی	است	که	رابطه	میان	والدین	و	اطفال	را	خراب	 متمرکز	ساخته	است.	

می	کند،	متامی	تعادل	و	نظام	اجتامعی	را	برهم	می	زند	و	به	انسجام	جامعه	تهدیدی	خطرناکی	را	

ایجاد	کرده	است.
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روایت	 	 ابوهریره	 از	حرضت	 است؛	چنانچه	 کرده	 نصیحت	 آن	 برخالف	 	 الله	 رسول	

است	که	فرموده	است:

»لَْيَس الِْغَنى َعْن كَْثَِة الَْعرَِض، َولَِكنَّ الِْغَنى ِغَنى النَّْفِس«

  غنا به کثرت مال نیست؛ بلکه غنا غنای نفس است.

شدن	 مترضر	 و	 ازدواج	 از	 دوری	 طالق،	 به	 منجر	 اساسی،		که	 عوامل	 از	 یکی	 هم	چنان	 	

انسجام	زندگی	خانوادگی	گردیده	است،	هامنا	نیاز	زوجین،	والدین	و	اطفال	به	وقت	است	که	

به	سبب	ساعات	طوالنی	و	کار	شاقه	و	تالش	به	رسیدن	به	سائر	اهداف	مادی،	وقت	کافی	میان	

زوجین،	والدین	و	اطفال	وجود	ندارد.

کننده		 نابود	 تأثیری	 مرد	 و	 تساوی	حقوق	زن	 آن،	مفکوره	های	حقوق	زن	هامنند	 بر	 افزون	

و	بسا	بزرگ	بر	خانواده	و	بنیان	جامعه	ی		امت	اسالمی	گذاشته	است.	این	مفکوره	ها	باعث	بروز	

کشمکش	و	نزاع	در	ایفای	نقش،	مسئولیت	ها	و	حقوق	زوجی	گردیده	که	ازدواج	را	در	هم	زده	و	از	

ارزش	مادر	بودن	کاسته	است؛	طوری	که	زنانی	به	بار	آورده	است	که	از	وجوب	قوامت)رسپرستی(	

مرد-که	الله		مرد	را	قوام)رسپرست(	زن	قرار	داده	است-	انکار	منایند	و	مردانی	به	بار	آورده	است	

که	از	وجائب	و	مسئولیت	های	شان	در	قبال	خانوادۀشان	چشم	پوشی	می	منایند؛	مگر	این	که	اسالم	

در	تعیین	نقش	زوجی،	جنسیت	را	ترجیح	منی	دهد	و	در	هنگام	تعیین	وجائب	و	مسئولیت	های	

خانوادگی	به	مساوات	مرد	وزن	اهمیت	منی	دهد.	الله		فرموده	است:

َل اللُّه ِبِه بَْعَضكُْم َعىَل بَْعٍض لِّلرَِّجاِل نَِصيٌب مِّامَّ اكَْتَسُبواْ َولِلنَِّساء نَِصيٌب  ﴿َولَ تََتَمنَّْواْ َما َفضَّ

ٍء َعلِياًم﴾ ]نساء:	۳۲[ مِّامَّ اكَْتَسْبَ َواْسأَلُواْ اللَّه ِمن َفْضلِِه إِنَّ اللَّه كَاَن ِبكُلِّ َشْ

با)اعطای( آن بر برخی دیگر برتری داده     آرزوی چیزی را نکنید که اهلل)( برخی شما را 
است)و مردان را در بعضی از چیزها بر زنان و زنان را در بعضی از چیزها بر مردان فضیلت داده 
و مرحمت روا دیده است(. مردان نصیبی دارند؛ از آنچه فراچنگ می آورند و زنان)هم( نصیبی 
دارند؛ از آنچه به دست می آورند)و هر یک از زنان و مردان دارای سرشتی و حقوقی فراخور حال 
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خود می باشند؛ پس با تالش و کوشش شبانه روزی رحمت و برکت اهلل سبحاه وتعالی را بجوئید( 
و طلب فضل او کنید؛ بی گمان اهلل) کاماًل( آگاه از هرچیزی بوده)و به هرنوعی، چیزی بخشیده 

است که شایسته اش بوده است(. 

هم	چنان	فرموده	است:

أَْمَوالِِهْم  ِمْن  أَنَفُقواْ  َوِبَا  بَْعٍض  بَْعَضُهْم َعىَل  اللُّه  َل  النَِّساء ِبَا َفضَّ َقوَّاُموَن َعىَل  ﴿الرَِّجاُل 

ِّلَْغْيِب ِبَا َحِفَظ اللُّه...﴾	]نساء:	۳۴[ الَِحاُت َقانَِتاٌت َحاِفظَاٌت لل َفالصَّ

   مردان بر زنان سرپرست اند)و در جامعۀ کوچک خانواده حق رهبری دارند و صیانت و رعایت 
زنان بر عهدۀ ایشان است( بدان خاطر که اهلل  برای نظام اجتماع، مردان را بر زنان در برخی 
از صفات برتری هائی بخشیده است و( بعضی را بر بعضی فضیلت داده است و نیز بدان خاطر 
که)معموالً مردان رنج می کشند و پول به دست می آورند و( از اموال خود)برای خانواده( خرج 

می کنند...

اسالمی،	 امت	 بر	 غربی	 رسمایه	داری	 و	 سیکولریستی	 لیربالی،	 ارزش	های	 تأثیر	 کنار	 در	

هم	چنان	زنان	به	منزوی	شدن	از	جامعه	و	از	حیات	عامه	و	نیز	به	محروم	شدن	از	بعضی	حقوق	و	

فعالیت	هایی	که	اسالم	اجازه	داده	است	و	به	پذیرفنت	ازدواج	اجباری	و	عادات	َمهرهای	هندوییزمی	

از	رسزمین	های	 بسیاری	 در	 که	 هستند	 مواجه	 ازدواج،	 از	 نادرست	 توقعات	 و	 نظریات	 سائر	 و	

اسالمی	باعث	مظلومیت	زن	گردیده	و	بر	انسجام	زندگی	خانوادگی	تأثیر	افگنده	است.	متامی	این	

موارد	از	اسالم	نه؛	بلکه	از	متسک	به	عادات	و	تقلید	از	گذشته	و	غیراسالمی	است؛	به	طور	دقیق،	

دیدگاه	غلط	و	توقعات	نادرست	از	ازدواج	در	حقیقت	زادۀ	فرهنگ	تقلیدی	غیراسالمی	است	که	

باعث	نارضایتی،	به	خشم	آمدن	و	غضب	زوجین	گردیده	است.	زنان	و	مردانی	که	به	این	فرهنگ	و	

تقالید	متناقض	با	اسالم	دل	بسته	اند،	فرهنگ	غربی	را	جایگزین	فرهنگ	اسالم	منوده	و	بر	احکام	

رشیعت	اسالم	تعدی	منوده	اند.	

ای خواهراًن!	متامی	این	امور	ناشی	از	این	است	که	ما	امت	اسالمی	به	فقدان	درک	اسالم	
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مواجه	هستیم؛	در	حالی	که	احکام	رشیعت	اسالم	مربوط	به	چگونگی	تنظیم	روابط	میان	مرد	و	

زن	به	طور	درست	و	چگونگی	تنظیم	ازدواج	و	زندگی	خانوادگی	به	بهرتین	طریقه	برای	تضمین	

انسجام	خانواده،	کامالً	واضح	است.	این	کار	باعث	شده	است	که	عالوه	بر	ایجاد	منازعات	و	

بنیان	خانواده	از	اسالم	اطاعت	ننامییم؛	 جدایی	میان	شوهر	و	خانم		و	سائر	افراد	خانوداه،	در	

اما	مهم	تر	از	همه	این	است	که	ما	بدون	چگونگی	راه	حل	واضح	و	چاره	ی	این	مشکل،	تنها	باقی	

مانده	ایم.

و	 امپریالیستی	 نیروهای	 فرهنگی	 استعامر	 نتائج	 همه	 این	 که	 باشد	 بوده	 واضح	 باید	

پروژه	ی	شان،	مبنی	بر	نابودی	اسالم	می	باشد	و	به	کمک	حکومت	های	مزدور	جهان	اسالم	پیروز	

ارزش	های	 که	 غیراسالمی	شان،	 سازمان	های	 و	 مختلف	 نظام	های	 با	 حکومت	ها	 این	 شده	اند.	

غربی	مرضی	که	بحران	خانواده	را	تغذیه	و	تقویت	می	کند،	از	طریق	نظام	های	آموزشی	و	تربیتی،	

حامیت	سازمان	های	مختلف	حقوق	زن	و	پروژه	های	شان،	تأیید	توافقات	بین	املللی	که	به	هدف	

سیکولرسازی	و	نابودی	احکام	اجتامعی	اسالم	و	بنیان	خانواده	راه	اندازی	می	شود،	وضع	قوانین	

و	سیاست	های	آزادی	بخش	و	گوناگون	برای	مساوات	دوجنس	به	سطح	ملی	و	فراهم	سازی	زمینۀ	

متمرکز	 در	جامعه	 به	مفکورۀ	جنسی	 انتشار	و	پخش	موضوعاتی	که	 به	هدف	 برای	رسانه	ها	 باز	

بوده	و	از	ارزش	ازدواج	می	کاهد	و	آرامش	خانواده	را	مترضر	می	سازد،	ترویج	و	تطبیق	منوده	اند.	

التزام	به	تنظیم	قوانین	محلی	طبق	 به	طور	مثال:	می	بینیم	که	دستورهای	قوانین	جهان	اسالم	به	

توافقات	بین	املللی	ترصیح	می	کند	و	متامی	سیاست	ها	و	قوانین	و	لوائح	قضائی	مربوط	به	زن	و	

خانواده	طبق	توافقات	بین	املللی	متکی	بر	سیاست	های	"عمومی	سازی	رعایت	مفکورۀ	جنسی"	

وضع	گردیده	است.	متامی	حکومت	های	موجود	در	رسزمین	های	اسالمی	به	استثنای	فلسطین،	

ایران،	سودان	و	سومالیا	"توافق	سیداو"	را	امضاء	منوده	اند.	

ترکیه	"قانون	جدید	مدنی"	را	تصویب	منوده	است	و	با	این	توافقات	همگام	است.	این	قانون	

عبارتی	را	که	ترصیح	می	منود:	"شوهر	ارباب)و	رسپرست(	خانواده	است"،	حذف	منوده	و	این	

عبارت	را-"شوهر	و	خانم	باهمدیگر	پیرامون	ازدواج	تصمیم	می	گیرند"-		جایگزین	آن	منوده	است.	

مادۀ	41	قانون	اساسی	ترکیه	چنین	ترصیح	منوده	است:	»خانواده	اساس	جامعه	ی	ترکیه	است.«	
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و	نیز	افزوده	است:	»بر	اساس	مساوات	مرد	وزن«	عالوه	بر	این،	وزارت	خانواده	و	سیاست	های	

برای	زن	 امن	 استفاده	می	مناید:	»خانواده	محیط	 را	 ذیل	 منشورات	خویش	جملۀ	 در	 اجتامعی	

نیست.«	و	"ازدواج"	را	عامل	خشونت	تعریف	منوده	است.	

جنبش	های	طرفدار	حقوق	زن،	بازتاب	و	تأثیری	بزرگی	را	در	رسزمین	های	اسالمی	افگنده	

زنان	 این	 که	 زنان	مسلامن"	مواجه	می	شویم،	 نام	"حقوق	 پدیده	ای	تحت	 به	 ما	همواره	 و	 است	

احکام	اسالم	مربوط	به	خانواده	و	زن	را	متهم	به	اهانت	به	زنان	منوده	اند.	هم	چنان	به	ازرسگیری	

زنان	 خود	 توسط	 را	 احکام	 آن،	 سیکولرسازی	 مشخص	 طور	 به	 یا	 فوق،	 احکام	 معارص	 تفسیر	

فرامی	خوانند	و	مطالب	شان	فوراً	از	سوی	پارملان	ها	پذیرفته	می	شوند.

عالوه	بر	آن،	نظام	های	تعلیمی	موجود	در	رسزمین	های		اسالمی	به	تطبیق	اساسات	"اختالط	

مرد	و	زن	در	جامعه"	از	طریق	نصاب	های	تعلیمی،	کتب،	معلمین	و	سائر	وسیله	های	شان	متمرکز	

هستند	و	هدف	از	این	کار،	تربیه	و	پرورش	نسلی	است	که	مسئولیت	های	زناشویی	و	خانوادگی	شان	

را	منی	دانند؛	هدفی	که	برای	به	عهده	گرفنت	مسئولیت	های	جنس	مخالف)مرد(	به	این	اعتبار	که	زن	

را	آزادی	می	بخشد،	مبارزه	می	کند؛	نسل	های	که	به	عوض	اطاعت	از	والدین،	برای	شان	درس	های	

مساوات	مرد	و	زن	را	آموزش	می	دهند	و	متامی	این	موارد	توسط	وزارت	معارف	صورت	می	گیرد.

در	رسزمین	های	 همواره	 سیکولریستی	 قضائی	 نظام	های	 الذکر،	 فوق	 موارد	 متام	 کنار	 در	

اسالمی	به	عنوان	بازوی	دولت	برای	حامیت	از	پروسه	ازدواج	و	بنیان	خانواده	فعالیت	می	کند	که	

در	گذشته	تحت	حاکمیت	اسالم	به	معنای	حقیقی	اش	برای	هدف	مذکور	کار	صورت	می	گرفت.	

به	هدف	حفاظت	 اختالفات	زوجی	 برای	حل	و	فصل	 مؤثر	 به	عنوان	وسیله	ی	 محاکم	همواره	

فراهم	سازی	 تضمین	 برای	 یا	 زن،	 از	 برای	حامیت	 خانوادگی	 بخش	خشونت	 در	 یا	 ازدواج	 از	

و	 زن	 برابر	 در	 مرد	 مسئولیت	 انجام	 تضمین	 برای	 یا	 خانواده،	 برای	 مرد	 توسط	 مناسب	 زندگی	

بالعکس،	فعالیت	می	مناید.	برخالف	آن،	متامی	تغییرات	در	قانون	خانواده،	قضایایی	را	حل	و	

فصل	می	مناید	که	بعد	از	هم	پاشیدن	خانواده	به	وقوع	می	پیوندد؛	هامنند:	پرداخت	نفقه،	دعواهای	

توهین	و	رسوایی	یکددیگر،	پرورش	اطفال	و	سائر	عناوین	فرعی	و	پروژه	های	برخورد	با	قضایاء	

بعد	از	پایان	یافنت	ازدواج.	گذشته	از	این،	قوانین	مذکور	از	خانواده	حامیت	و	پشتیبانی	نه؛	بلکه	
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در	اکرث	موارد	باعث	تشدید	و	افزایش	آمار	طالق	می	گردد؛	به	طور	مثال:	قانون	"6284"	ترکیه	

استانبول	صادر	 توافق	 اساس	 به	 که	 زنان،	 علیه	 منع	خشونت	 و	 از	خانواده	 مخصوص	حامیت	

گردید،	در	میان	مردم	مشهور	به	"قانون	تخریب	خانواده	و	لطمه	زدن	به	ازدواج"	گردیده	است.

این	بدان	خاطر	است	که	متامی	تعریفات	گنجانیده	شده	در	دستور-از	تعریف	خشونت	آغاز	

تا	تطبیق	لوائح-	به	عوض	حامیت	از	خانواده،	تضمین	کننده	ی	از	هم	پاشیدن	خانواده	است؛	به	

طور	مثال:	عبارتی	"برای	اثبات	خشونت	و	حکم	اخطاریه،	دلیل	و	گزارشی	که	خشونت	را	ثابت	

کند،	الزمی	نیست"،	این	عبارت	"برائت	احتاملی	شوهر"	را	باطل	می	سازد؛	زیرا	زنان	فرصت	طلب،	

از	این	قانون	به	عنوان	سالحی	که	بتوانند	همرسان	شان	را	با	خشونت	از	خانه	اخراج	کنند،	استفاده	

می	کنند.	

مراکز	 یا	 و	 خانوادگی	 امور	 روان	شناسان	 و	 منایندگان	 زن،	 و	 مرد	 مساوات	 و	 زن	 حقوق	

مشاورۀ	امور	خانوادگی	به	بسیار	آسانی	مشکالت	فامیلی	ساده	را	به	وقوع	طالق	مبدل	می	کنند	

این	 اند.	خالصۀ	کالم	 قانون	شده	 این	 قربانی	 تن	 که	حدود	1.5میلیون	 زده	می	شود	 تخمین	 و	

است	که	نظام	های	قضائی	رسزمین	های	اسالمی،	برای	تصحیح	و	حل	و	فصل	قضایاء	به	طور	

رسیع	و	مؤثر،	نیاز	به	قدرت	و	نیرو	دارند؛	چون	در	حل	و	فصل	مشکالت	زنان	و	خانواده	ناکام	

شده	اند.	افزون	بر	این،	نظام	های	فوق	به	مشکالت	اجازۀ	وخامت	را	می	دهد	که	باعث	اختالفات	

گناهکارانه	در	زندگی	زناشویی	می	گردد.

به	 برای	رسیدگی	 بودجۀ	حکومتی	 کفایت	 دلیل	عدم	 به	 موارد	 اکرثیت	 در	 آن،	 از	 	گذشته	

محاکم	و	قضات	برای	حل	و	فصل	قضایاء	و	هم	چنان	به	دلیل	حجم	مشکالتی	که	بر	جامعه	تحت	

این،	قضایای	 بر	 تلقی	می	گردد.	عالوه	 بار	سنگینی	 افگنده	است،	 تأثیر	 نظام	های	فرسوده	 سایۀ	

محاکم	بسیار	پرهزینه	و	اکرثاً	از	قدرت	و	مال	متاثر	است،	که	متامی	این	موارد	اسباب	مانع	حل	و	

فصل	منازعات	زناشویی	به	شکل	عادالنه	و	مؤثرانه	هستتند.

خواهران	عزیز!	هرگاه	بخواهیم	این	بحران	را	به	طور	کامل	حل	و	فصل	کنیم،	بر	ما	امت	

آن	چه	 و	 بحران	 این	 به	عوامل	 بنیادی	 راه	حل	 که	یک	 است	 اسالمی	الزم	 امت	 مسلمه	من	حیث	

که	این	عوامل	را	تقویت	می	کند،	بیابیم.	الله		متام	افکار	و	اسالیب	را	برای	نجات	برشیت	از	
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آستانۀ	هالکت	و	سوق	دادن	شان	از	تاریکی	و	جهالت	به	سوی	روشنی	و	هدایت،	در	اختیار	ما	

گذاشته	است.		بنا	بر	این،	باید	راه	حل	های	اسالمی	را	پخش	منوده	و	با	متام	نیرو	و	توان	خود	برای	

ازرسگیری	تطبیق	آن	به	شکل	کامل،	کار	مناییم.

الله	متعال	فرموده	است:

﴿الَر ِكَتاٌب أَنَزلَْناُه إِلَْيَك لُِتْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُّلُاَمِت إَِل النُّوِر ِبإِْذِن َربِِّهْم إَِل ِصَاِط الَْعِزيِز 

الَْحِميِد﴾ ]ابراهیم:	1[

  الر)این( کتابی است که بر تو نازل کردیم تا مردم را از تاریکی ها)ی شرک و ظلم و جهل( به 
سوی روشنایی)ایمان و عدل و آگاهی( به فرمان پروردگارشان در آوری؛ بسوی راه اهلل عزیز و 

حمید.

شادیه الصیادی

 عضوحزب التحریر-والیه تونس
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خواهران گرامی!	الله		می	فرماید:

﴿َوالُْمْؤِمُنوَن َوالُْمْؤِمَناُت بَْعُضُهْم أَْولَِياُء بَْعٍض﴾ ]توبه:	71[

  مردان و زنان مؤمن، برخی دوستان و یاوران برخی دیگر اند.

در	این	آیت	مبارکه،	الله		با	حکمت	الهی	خود	به	ما	می	آموزاند	که	نقش	و	دیدگاه	مرد	و	زن	

نسبت	به	یکدیگر	و	در	حامیت	از	یکدیگر	چگونه	باید	باشد.	سبحان	الله!	این	چه	قدر	زیباست!	

آیا	دقیقاً	آنچه	که	مرد	و	زن	از	یکدیگر	می	خواهند	و	توقع	دارند،	همین	نیست؟

اما	پرسشی	که	باید	به	آن	پاسخ	بدهیم،	اینست	که	آیا	این	هدف	مهم	از	زندگی	زناشویی،	که	

قرآن	کریم	به	آن	اشاره	منوده	است،	توسط	مفکورۀ	"عدالت	بین	مرد	و	زن"	و	یا	"مساوات	و	برابری"	

قابل	حصول	و	تحقق	است	یا	خیر؟	این	موضوعی	خواهد	بود	که	به	توفیق	الله	،	در	سخرنانی	

امروزم	به	آن	خواهم	پرداخت.

در	نخست	باید	بدانیم	که	فراخوانی	به	مفکورۀ	عدالت	و	برابری	بین	مرد	و	زن،	تنها	فراخوانی	

جهت	دستیابی	زنان	بر	حقوق	سیاسی،	اقتصادی،	آموزشی	و	قضایی	شان	هامنند	مردان	نیست؛	

بلکه	هدف	از	آن	وضع	و	حقوق	و	تعیین	نقش	ها	برای	مردان	و	زنان	در	ازدواج،	زندگی	خانوادگی	

و	جامعه	است	که	برای	دستیابی	به	این	اهداف	از	پوشش	"مساوات	بین	مرد	وزن"	استفاده	منوده	

و	تفاوت	های	موجود	بین	مرد	و	زن	را	به	ظلم	و	ائتالف	حقوق	زن	پیوند	می	دهند.	به	گونۀ	مثال:	

گاهی	گفته	می	شود	که	مردان	و	زنان	باید	در	رسپرستی	و	متویل	مالی	خانواده	و	امور	داخل	خانه	

و	تربیۀ	فرزندان،	نقش	یکسان	داشته	باشند	و	ادعاء	می	منایند	که	این	متثیل	کنندۀ	عدالت	و	برابری	

بین	مرد	و	زن	است.

مدافعین	حقوق	زن	با	پشت	رس	گذاشنت	ده	ها	سال،	از	حق	مساوات	و	برابری	بین	مرد	و	زن	

تحت	این	شعار-که	آن	ها	جهت	تضمین	حرمت	و	شخصیت	زنان،	سعادت	و	خوشبختی	آن	ها،	

منت سخرنانی دوم

    حزب التحریر - هالند

ظلمی که مفکورۀ مساوات بین زن و مرد 

در خانواده رواداشته است!

17
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ازدواج	های	بهرت	و	داشنت	فرزندان	سعادت	مند	و	جوامع	مرتقی	و	پیرشفته	کار	و	فعالیت	می	منایند-	

با	به	کارگیری	اصطالحات	به	ظاهر	زیبا	و	شیرین؛	مانند:	"جایگاه	زن،	حقوق	زن	و	عدالت	بین	

مرد	و	زن"	از	یک	طرف	اندیشه	های	خود	را	نهادینه	ساخته	و	از	جانب	دیگر،	زنان	را	تحریک	و	

آزمند	منوده	و	عامۀ	مردم	را	به	توجه	و	رعایت	امورشان	فراخوانده	و	در	نهادینه	شدن	و	جای	افتادن	

قوانین	دولت	ها	مساعده	و	همکاری	منودند.	در	جهت	دیگر،	کسانی	را	که	با	این	جنبش	ها	از	دِر	

مخالف	پیش	آمدند	و	خواستار	این	شدند	که	باید	نقش	هریک	از	مرد	و	زن	در	خانواده	به	صورت	

درست	تعریف	گردد،	عقب	گرا	و	مرتجع	خواندند	و	آن	ها	را	به	حامیت	از	ستمی	که	در	حق	زنان	

روا	داشته	می	شود،	متهم	منودند؛	با	این	وجود،	پوشش	به	ظاهر	شیرین	آن	ها،	طعم	و	مزۀ	تلخ	و	

تندی	را	در	خود	پنهان	منوده	است.	

بلی،	طعم	مساوات	بین	مرد	وزن،	دقیقاً	یک	تجربۀ	خطرناک	در	مهندسی	جامعه	بوده	که	

باعث	خرابی	های	غیرقابل	جربان	و	فراوانی	در	قضیۀ	ازدواج،	مسایل	مادری	و	یکپارچگی	خانواده	

می	گردد	و	عالوه	از	تولید	بستۀ	بزرگی	از	مشکالت	برای	جوامع،	فقر	و	دشواری	های	غیرقابل	

توصیف	را	برای	زنان،	اطفال	و	مردان	به	بار	آورده	و	می	آورد.	این	از	جهت	این	بود	که	مفکورۀ	

گونۀ	 به	 را	 خود	 وجایب	 و	 حقوق	 باید	 که	 می	منود	 تحریک	 و	 تشویق	 را	 زنان	 تساوی	خواهی،	

یکسان	به	دست	آورند؛	رصف	نظر	از	این	که	چی	چیز	برای	زنان،	اطفال	و	مردان	و	در	کل	برای	

جامعه	بهرت	و	شایسته	تر	است.	رویکردی	که	بر	محور	زنان	در	تنظیم	زندگی	خانوادگی	می	چرخید	

و	رویکرد	کوتاه	بینانه	ای	که	مبتنی	بر	جنسیت	استوار	گردیده	بود،	در	حل	مشکالت	جامعه	منجر	

به	رسدرگمی	گردیده	و	باعث	اختالف	در	زندگی	زناشوی	و	مسئولیت	های	والدین	شده	بود	که	این	

همه	باعث	نادیده	گرفنت	حقوق	اطفال	و	آسایش	آن	ها	گردیده،	جایگاه	مادری	و	مادر	بودن	را	پایین	

برده	و	نقش	برازندۀ	زن	را	به	عنوان	مادر	و	رئیس	خانه،	نابود	ساخته	است.	دایلی	اولیری،	روزنامه	

نگار	زن	و	استاد	در	امریکا	و	یکی	از	مخالفان	فلسفۀ	فمینیستی)زن	گرایی(	در	کتاب	خود	نوشته	

است:	»طرفداران	و	مدافعین	فیمنیزم	ادعاء	منوده	اند	که	پیرشفت	و	تقویت	زنان	را	ترویج	می	دهند؛	

اما	به	نظر	من،	فیمنیزم	یک	ایدۀ	بسیار	تحریف	شده	و	زشت	در	بارۀ	معنای	زن	بودن	است	و	ایدۀ	

دورتر	از	آن	چه	که	پیرشفت	نامیده	می	شود،	می	باشد.«
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برابری	 و	 تساوی	 مورد	 در	 آن	 اساسی	 مفکورۀ	 و	 زن	 و	 مرد	 بین	 عدالت	 این	همه،	 از	 جدا	

سیاست	های	 نتیجه	 در	 است،	 غربی	 کشور	های	 که	 آن،	 زادگاه	 و	 خواستگاه	 از	 جنس،	 دو	 بین	

استعامری،	قوانین	نظام	های	سیکولر	و	حکومت	هایی	که	ارزش	ها	و	دیدگاه	های	غربی	را	ترویج	

دولت	های	 انتقال	منوده	است.	 و	 اسالمی	رسایت	 به	رسزمین	های	 و	 گذاشته	 فراتر	 پا	 می	دهند،	

موجود	در	رسزمین	های	اسالمی	با	راه	اندازی	برنامه	های	حقوق	زن،	از	مجراهای	مختلفی؛	مانند:	

جای	دادن	آن	در	قوانین	اساسی	و	سایر	قوانین،	رسانه	ها	و	برنامه	های	آموزشی	در	صدد	ترویج	

این	مفکوره	ها	هستند؛	چنان	چه	این	امر	در	قانون	احوال	شخصی	کشور	تونس	قابل	مشاهده	و	

دید	است	و	این	قانون	جدا	از	قانون	اساسی	جدید	است	که	در	آن	از	حق	مساوات	و	برابری	کامل	

بین	مرد	و	زن	در	جامعه،	دفاع	و	حامیت	شده	است	و	نیز	ترویج	این	مفکوره	را	می	توان	از	خالل	

جنبش	ها	و	حرکت	های	موجود	در	رسزمین	های	عربی،	که	خواستار	نهادینه	سازی	آن	از	طریق	

نظام	آموزش	و	پروش	شده	بودند،	مشاهده	منود.	بهرتین	مثال	در	این	زمینه	کتاب	های	تعلمیی	

هستند	که	زن	را	مادر	و	همرس	تصویر	منوده	اند؛	اما	امروزه	این	کتاب	ها	کهن	و	قدیمی	خوانده	

شده	و	گفته	می	شود	که	باید	در	آن	ها	تغییر	و	دگرگونی	آورده	شود.	هم	چنان	دولت	های	سیکولر	

در	رسزمین	های	اسالمی	به	جنبش	های	فیمنیستی	اجازۀ	هرنوع	فعالیت	را	در	جهت	پخش	و	نرش	

افکار	فاسد	شان،	در	داخل	این	جوامع	داده	اند.	این	عاله	بر	پیامن	ها	و	توافقنامه	میان	کشوری،	

مانند	موافقتنامۀ	مبارزه	علیه	متام	انواع	تبعیض	علیه	زن،	که	ترویج	کنندۀ	قوی	مساوات	بین	مرد	و	

زن،	از	طریق	قوانین	و	سیاست	های	دولت	ها	می	باشد.	

و	 زن	 و	 مرد	 میان	 مساوات	 قانون	 از	 دیگری	 نوع	 اسالمی	 امت	 از	 زیادی	 افراد	 نتیجه،	 در	

افکار	فیمنیستی	را	به	باور	این	که	این	افکار	و	مساوات	باعث	احرتام	و	پیرشفت	زن	در	کشورهای	

اجتامعی	خواهد	 اقتصادی	و	 از	لحاظ	سیاسی،	 ارتقای	جوامع	شان	 باعث	 اسالمی	و	هم	چنان	

شد،	اختیار	منودند.	در	واقع	آن	ها	شکل	گیری	دیدگاه	ما	را	بر	ضد	این	موضوع-که	پیرشفت	زن	

مسلامن	به	عنوان	یک	خانم	و	مستقل	از	شوهرش،	از	لحاظ	مالی	که	در	نقش	ها	و	مسئولیت	های	

او	رشکت	منوده	و	به	جای	این	که	یک	خدمت	گذار	مخلص	برای	پروردگارش؛	کسی	که	پیرشفت	

و	کامیابی	او	را	به	عنوان	یک	همرس	تضمین	منوده	است،	فقط	یک	وظیفۀ	پیرشفته	داشته	باشد،	
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تحقق	می	یابد-	تجدید	منوده	اند	که	در	نتیجه	این	کار	شک	و	بدبینی	هایی	را	میان	افراد	زیادی	از	

امت	اسالمی	در	مقابل	خانوادۀ	مسلامن	و	احکام	اجتامعی	اسالم؛	مانند:	رسپرست	بودن	مردان،	

تعدد	زوجات،	 فرزندان،	 مربی	 و	 به	عنوان	خانم	خانه	 اساسی	زن	 نقش	 از	شوهر،	 اطاعت	زن	

احکام	طالق	و	احکام	میراث	به	وجود	آورده	است.	این	احکام	به	برتری	دادن	مردان	نسبت	زنان	

یا	تعبیر	از	غالمی	زنان	برای	مردان	به	سبب	اختالفات	موجود	میان	مرد	و	زن،	متهم	شده	اند	و	به	

عوض	اعرتاف	به	این	که	این	اختالفات	انعکاس	اعرتاف	اسالم	به	تفاوت	های	جنسیتی	میان	مرد	

و	زن	بوده	و	سپس	وسیله	ای	برای	تنظیم	خانواده	و	ایجاد	یک	جامعۀ	فعال	و	سامل	می	باشد،	این	

اتهامات	را	می	بندند.	

هم	چنان	بعضی	از	مسلامنان	با	استفاده	از	دالیل	دروغینی	با	این	ادعاء،	که	اسالم	آن	ها	را	

تأیید	منوده	است،	مساوات	میان	مرد	و	زن	را	ترویج	می	دهند؛	چنان	چه	امروزه	شاهد	آنچه	که	

"فیمینیزم	اسالمی"	نامیده	می	شود،	هستیم؛	یعنی	زنانی	که	خواهان	اعادۀ	تفسیر	نصوص	اسالمی	

از	خالل	پذیرفنت	مساوات	میان	مرد	و	زن؛	مانند:	احکام	اسالمی	در	مورد	میراث،	طالق،	نقش	

حقیقت	 در	 ولی	 می	باشد؛	 یکسان	 زنان	 و	 مردان	 برای	 این	که	 گویا	 هستند؛	 زناشویی	 حقوق	 و	

مسلامنانی	که	داستان	عدالت	میان	جندر)مساوات	بین	زن	ومرد(	را	قبول	منوده	و	پذیرفته	اند،	در	

فهم	مفاهیم	حرکت	های	فیمنیستی	به	اشتباه	رفته	اند؛	طوری	که	مفکورۀ	مساوات	میان	مرد	و	زن،	

در	حقیقت	دعوت	به	سوی	این	نظریه،	که	باالی	زن	الزم	است	تا	حقوق	و	نقش	خود	را	در	زندگی	

خودش	تعیین	مناید،	بوده	و	این	مفکوره	به	شکل	اساسی	با	عقیدۀ	اسالمی	در	تناقض	قرار	دارد؛	

زیرا	در	اسالم	مردان	و	زنان	حقوق،	وجایب	و	مسئولیت	های	شان	را	بر	اساس	مساوات	یا	هم	بر	

اساس	عالیق	خاص	خودشان	تعیین	منی	کند	و	تنها	بر	اساس	احکام	الهی	این	کار	را	می	کند،	

چنانچه	الله		می	فرماید:	

 ﴿َوَما كَاَن لُِمؤِمٖن َوَل ُمؤِمَنٍة إَِذا َقَض ٱللَُّه َوَرُسولُُه أَمًرا أَن يَكُوَن لَُهُم ٱلِخَيَُة ِمن أَمرِِهم َوَمن 

ِبيٗنا﴾	]احزاب:	۳۶[ يَعِص ٱللََّه َوَرُسولَُه َفَقد َضلَّ َضلَٰاٗل مُّ

را  آن  باشند)و  کرده  داوری   )(پیغمبرش و   )(اهلل کاری که  در  مؤمنی،  زن  و  مرد      هیچ 
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مقّرر نموده باشند( اختیاری از خود در آن ندارند)و اراده ایشان باید تابع ارادۀ اهلل  و رسول 
 باشد( هرکس هم از دستور اهلل)( و پیغمبرش)( سرپیچی کند، گرفتار گمراهی کاماًل 

آشکاری می گردد. 

عالوه	بر	آن،	اسالم	احکامی	را	در	مورد	بعضی	از	تفاوت	های	روشن	در	وظایف،	مسئولیت	ها	

و	حقوق	مردان	و	زنان	در	داخل	خانواده	و	در	جامعه	ارائه	منوده	است؛	چنانچه	الله		می	فرماید:	

َل ٱللَُّه بَعَضُهم َعىَلٰ بَعٖض َوِبَآ أَنَفُقواْ ِمن أَمَوٰلِِهم﴾  ُموَن َعىَل ٱلنَِّسآِء ِبَا َفضَّ  ﴿ٱلرَِّجاُل َقوَّٰ

	]نساء:	۳۴[

    مردان بر زنان سرپرست اند)و در جامعۀ کوچک خانواده حق رهبری دارند و صیانت و رعایت 
زنان بر عهدۀ ایشان است( بدان خاطر که اهلل  برای نظام اجتماع، مردان را بر زنان در برخی 
از صفات برتری هائی بخشیده است و( بعضی را بر بعضی فضیلت داده است و نیز بدان خاطر 
که)معموالً مردان رنج می کشند و پول به دست می آورند و( از اموال خود)برای خانواده( خرج 

می کنند.

هم	چنان	پیامرب		می	فرماید:	

»أَلَ كُلُّكُْم َراعٍ َوكُلُّكُْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َفالَِميُ الَِّذي َعىَل النَّاِس َراعٍ، َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن 

بَْعلَِها  بَْيِت  َعىَل  َراِعَيٌة  َوالَْمْرأَُة  َعْنُهْم،  َمْسُئوٌل  َوُهَو  بَْيِتِه،  أَْهِل  َعىَل  َراعٍ  َوالرَُّجُل  َرِعيَِّتِه، 

َوَولَِدِه، َوِهَى َمْسُئولٌَة َعْنُهْم، َوالَْعْبُد َراعٍ َعىَل َماِل َسيِِّدِه، َوُهَو َمْسُئوٌل َعْنُه، أَلَ َفكُلُّكُْم َراعٍ 

َوكُلُّكُْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه« )صحیح	مسلم؛	حدیث	شامره	1829(

از شما  و هریک  است  از شما مسئول  فرمود: هرکدام    اهلل   می گوید: رسول  ابن عمر    
درمورد زیردستانش سؤال خواهد شد. امیری که بر مردم گماشته شده، مسئول رعیت می باشد. 
مرد مسئول خانواده و زیردستانش می باشد. زن در خانۀ شوهر مسئول زیردستان و فرزندان 
خود است. خدمت گذار مسئول است و از او در مورد اموال صاحبش و مسئولیت های دیگرش 
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سؤال خواهد شد. همۀ شما مسئول هستید و از شما در مورد مسئولیت تان، سؤال خواهد شد.

و	 و	حقوق	 مرد	 با	 مقایسۀ	خودش	 در	خالل	 را	 کامیابی	خود	 مسلامن	 زن	 این،	 بر	 عالوه	

از	طریق	 او	ترسیم	منوده	و	 به	روشی	تکیه	می	کند	که	خالقش	برای	 وجایب	او	منی	داند؛	بلکه	

انجام	وظایفی	که	الله		برای	او	توصیف	منوده	است،	به	این	هدف	دست	می	یابد؛	چنان	چه	الله	

	می	فرماید:	

َل ٱللَُّه ِبِه بَعَضكُم َعىَلٰ بَعٖض لِّلرَِّجاِل نَِصيٞب مِّامَّ ٱكَتَسُبواْ َولِلنَِّسآِء نَِصيٞب   ﴿َوَل تََتَمنَّواْ َما َفضَّ

مِّامَّ ٱكَتَسَب َوس َٔلُواْ ٱللََّه ِمن َفضلِِه إِنَّ ٱللََّه كَاَن ِبكُلِّ َشٍء َعلِياٗم﴾		]نساء:	۳۲[

با)اعطای( آن بر برخی دیگر برتری داده      آرزوی چیزی را نکنید که اهلل)( برخی شما را 
است)و مردان را در بعضی از چیزها بر زنان و زنان را در بعضی از چیزها بر مردان فضیلت داده 
و مرحمت روا دیده است(. مردان نصیبی دارند؛ از آنچه فراچنگ می آورند و زنان)هم( نصیبی 
دارند؛ از آنچه به دست می آورند)و هر یک از زنان و مردان دارای سرشتی و حقوقی فراخور حال 
خود می باشند؛ پس با تالش و کوشش شبانه روزی رحمت و برکت اهلل سبحاه وتعالی را بجوئید( 
و طلب فضل او کنید؛ بی گمان اهلل  کامال آگاه از هرچیزی بوده)و به هرنوعی، چیزی بخشیده 

است که شایسته اش بوده است(. 

در	واقع	مسلامنانی	که	گرویدۀ	افکار	جنبش	فیمنیستی	گردیده	اند،	در	شناخت	این	افکار-که	

مفاهیم	آن	نتیجۀ	تجارب	تاریخی	از	ظلم،	رسکوب	و	نابودی	حقوق	سیاسی،	اقتصادی،	تعلیمی	

به	سبب	زندگی	کردن	 قانونی	زنان	در	کشورهای	غربی	می	باشد	و	زنان	در	کشورهای	غربی	 و	

در	تحت	نظام	سیکولریستی	ساختۀبرش	دچار	آن	گردیده	اند-	ناکام	گشته	اند	و	تاریخ	و	تجربه	در	

اسالم	و	احکام	اسالمی	هیچ	نقشی	ندارد؛	ولی	مهم	تر	از	آن،	مسلامنانی	که	داستان	عدالت	میان	

مرد	و	زن	را	پذیرفته	اند،	در	شناخت	حقیقت	میزان	ویرانی	اجتامعی،	که	مفکورۀ	مساوات	میان	

مرد	و	زن	و	سایر	مفاهیم	فیمنیستی	را	برای	بنیاد	خانواده،	زنان،	اطفال	و	متام	جامعه	به	بار	آورده	

است،	ناکام	گشته	اند	که	قرار	ذیل	خالصه	می	کنیم:	
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1.	کاهش	در	میزان	ازدواج	ها،	فاصله	میان	والدت	ها	و	افزایش	روابط	خارج	از	چارچوب	

ازدواج	در	کشورها:	اوالً	این	که	جنبش	فیمنیستی	و	مساوات	میان	مرد	و	زن،	بیزاری	ها	را	نسبت	به	

ازدواج	با	چند	همرس	با	ادعای	این	که	یک	میکانیزم	رسکوب	کننده	برای	زنان	بوده	و	فایدۀ	مرد	نسبت	

به	زن	در	آن	بیشرت	است	و	این	که	زن	در	لباس	همرس،	در	واقع	غالمی	برای	شوهرش	می	باشد،	

ایجاد	منوده	است؛	چنان	چه	این	مفکوره	باعث	شده	تا	بیشرتِ	زنان	به	نقش	مادری	و	همرس	بودن	

خودشان	به	عنوان	نقش	درجه	دوم	نگریسته	و	کم	ترین	تالش	را	در	عرصۀ	انجام	وظایف	شان	به	

خرج	دهند.	متام	این	موارد	باعث	شده	تا	اکرثیت	زنان	اقدام	به	تأخیر	و	یا	نپذیرفنت	ازدواج	یا	هم	

مادر	نشدن	منایند	که	سبب	کاهش	در	میزان	ازدواج	ها	و	والدت	ها	گردیده	است	و	در	کشورهایی	که	

بیشرت	باشندگان	آن	ها	را	افراد	مسن	و	سالخورده	تشکیل	می	دهند،	از	نتایج	همین	مفکوره	می	باشد.	

عالوه	بر	آن،	تشویق	جنبش	های	فیمنیستی	به	آزادی	های	جنسیتی	باعث	افزایش	چشمگیری	در	

روابط	خارج	از	چارچوب	ازدواج؛	منجمله	زنا	گردیده	است؛	چیزی	که	عامل	اصلی	مرض	ویرانگر	

برای	ازدواج	بوده	و	منجر	به	پیدایش	تعداد	زیادی	از	اطفال	در	خانواده	ها	از	هم	پاشیده	و	در	اثر	

بیرون	راندن	 موارد	 در	 افزایش	 آن،	 تعقیب	 به	 و	 ازدواج	گردیده	است	 از	چارچوب	 روابط	خارج	

فرزندان	از	کشور	از	اسباب	ایجاد	درد	و	رنج	در	نزد	خانواده	ها	می	باشد.

2.	نزاع	و	کشمکش	در	میان	زن	و	شوهر:	ثانیاً	حرکات	فیمنیستی	و	مساوات	میان	مرد	و	زن،	

در	پیدایش	نزاع	و	اختالفات	در	زمینۀ	مسئولیت	های	هریک	از	پدران	و	مادران	به	وسیلۀ	قبوالندن	

نقش	ها	و	وظایف	مشخص	و	روشن	در	داخل	خانواده	ها	از	آن	چه	که	به	زن	و	شوهر	از	متویل	

خانواده،	کارهای	منزل	و	رسپرستی	فرزندان	تعلق	می	گیرد،	نقش	اساسی	داشته	است.

3.	فشار	آوردن	باالی	زنان	بخاطر	کار	منودن:	سوم،	بدون	شک	داستان	فیمنیستی)مساوات	

میان	مرد	و	زن(	به	این	هدف،	که	باید	نقش	مردان	و	زنان	در	زندگی	یکسان	بوده	و	این	که	ارزش	

زن	توسط	کار	منودن	در	بیرون	و	داشنت	استقالل	مالی	از	مردان	به	دست	می	آید،	باعث	ایجاد	

جوامعی	گردیده	است	که	در	آن	ها	کار	کردن	زنان	در	بیرون	اختیاری	نبوده؛	بلکه	از	آن	ها	توقع	

می	رود	تا	کار	کنند.	وضعیت	این	چنین	است	که	حتی	مادران	ازدواج	نکرده	باید	به	تنهایی	مسئولیت	

رسپرستی	و	تربیت	فرزندان	شان	را	تحمل	منایند.	به	همین	دلیل،	اغلب	زنان	به	پذیرفنت	نقش	مرد	
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به	عنوان	رئیس،	برای	فامیل	های	شان	مجبور	نشده	و	با	وجود	متایل	به	ماندن	در	خانه	و	رسپرستی	

فرزندان	شان،	غالمانی	برای	بازارها	می	شوند.	

معلوم	 "طوری	که	 عنوان	 تحت	 را	 مقاله	ای	 گاردین	 انگلیسی	 روزنامۀ	 ۲۰۱۳م،	 سال	 در	

می	گردد،	افزایش	مادران	خانه	دار،	کم	ترین	کامیابی	در	عرصۀ	مساوات	می	باشد"	به	نرش	سپرد؛	

در	 آن	 اساس	 بر	 که	 بیو	 تحقیقاتی	 از	سوی	مرکز	 ارائه	شده	 از	گزارش	 آماری	 به	 مقاله	 چنان	چه	

۴۰درصد	از	متام	خانواده	های	امریکایی	که	دارای	فرزند	هستند،	مادران	یگانه	رسپرست	اساسی	

می	باشند،	استدالل	منوده	است.	مقاله	بیان	منوده	است	که	چگونه	اغلب	۴۰درصد؛	یعنی	ثلث	

مادران	مجرد	بوده	و	اکرثیت	آنان	بخاطر	حمل	منودن	مسئولیت	های	رسپرستی	خانه	و	فرزندان	به	

پشتیبان	نیاز	دارند.	مقاله	ترصیح	منوده	است:	»مادران	ازدواج	شده	به	صورت	خاص،	بودن	شان	به	

عنوان	رسپرست	اصلی	خانواده،	گویا	کم	ترین	کامیابی	برای	فیمنیزم	به	سبب	آنچه	که	از	مشکالت	

و	فساد	گسرتده	دامنگیر	آن	ها	شده	و	از	حامیت	کافی	برخوردار	نیستند،	به	شامر	می	رود.	

4.	پایامل	شدن	حقوق	فرزندان:	چهارم	این	که	حرکت	فیمنیستی	مادران	را	به	اماکن	کاری	به	

نام	مساوات	میان	مرد	و	زن	سوق	داده	است؛	چیزی	که	نقش	حیاتی	آن	ها	را	به	عنوان	مادر	ضعیف	

ساخته	و	باعث	شده	است	تا	احتیاجات	فرزندان	شان	را	نادیده	بگیرند؛	پس	با	موجودیت	پدر	و	

مادر	به	عنوان	رسپرست،	این	کار	بصورت	منفی	باالی	توانایی	های	خانواده	در	تربیۀ	فرزندان	شان	

تأثیر	گذاشته	است.	در	یک	مطالعۀ	پژوهشی	که	در	مرکز	تحقیقاتی	بیو	در	سال	۲۰۱۳م	در	امریکا	

انجام	شده،	۷۵درصد	از	افراد	گفته	اند	که	افزایش	روزافزون	زنان	کارگر،	خانواده	ها	را	در	تربیۀ	

فرزندان	شان	با	مشکل	روبرو	ساخته	است.	

پروفیسور	مارتا	الربتسون	فینامن،	یکی	از	تأثیرگذارترین	شخصیت	ها	در	نظریۀ	قانون	فیمنیزم،	

ایجاد	خانوادۀ	دارای	پدر	و	مادر	را	به	یک	مؤسسه	ای	که	رسپرست	توانا	ندارد،	توصیف	منوده	

است؛	در	حالی	که	بریندا	آملوند،	استاد	فلسفۀ	اخالقی	و	اجتامعی	و	مؤلف	کتاب	"خانوادۀ	ازهم	

پاشیده"	نوشته	است	که	به	نظر	او	باال	رفنت	میزان	مادران	کارگر،	حتمی	بودن	غیاب	والدین	را	

از	خانه	در	جریان	روز	الزامی	ساخته	است؛	چنان	چه	به	سبب	زمان	کمی	که	مادران	کارگر	برای	

رسپرستی	فرزندان	شان	سپری	می	کنند،	از	سوی	تعداد	زیادی	از	افراد	جامعه	مورد	مالمتی	قرار	
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گرفته	اند؛	زیرا	این	کار	یکی	از	دالیلی	است	که	باعث	ایجاد	خصلت	کناره	گیری	و	غیراجتامعی	

بودن	میان	جوانان	شده	است؛	چیزی	که	امروزه	اکرثیت	جوامع	ما	دچار	آن	گردیده	و	باالی	صحت	

عقلی	و	نقش	یادگیری	فرزندان	تأثیر	گذاشته	است.

5.	دشوار	شدن	وضعیت	زندگی	زنان:	پنجم	این	که	افزایش	فشارها	باالی	زنانی	که	مجبور	

به	قبول	کشمکش	میان	فشار	کار	و	مسئولیت	های	زندگی	خانوادگی	هستند،	باعث	افزایش	موارد	

سوی	 از	 اروپایی	 کشور	 	۳۰ در	 که	 مطالعه	ای	 است.	 شده	 زنان	 این	 نزد	 در	 اندوه	 و	 اضطراب	

دانشکدۀ	علوم	سیستم	عصبی	و	انساج	انجام	شد	و	در	سال	۲۰۱۱م	به	نرش	رسید،	دریافته	است	

به	وجود	 به	سبب	هدف	غلطی	که	 اروپایی	در	طول	چهل	سال	گذشته	 زنان	 میان	 در	 اضطرابی	

افزایش	 می	باشد،	 کاری	 مطالبات	 و	 خانوادگی	 مکلفیت	های	 میان	 در	 مجبوریت	 اصلی	 آورندۀ	

یافته	است.	چنان	چه	در	سال	۲۰۰۹م	مرکز	ملی	معلومات	خدمات	در	انگلیس	یادآور	شده	بود	

که	افزایش	چشم	گیری	در	میزان	زنانی	که	دچار	مجبوریت	به	تالش	شدید	به	دلیل	فشارهای	حفظ	

همین	 به	 است.	 آمده	 وجود	 به	 شده	اند،	 سالخورده	 والدین	 و	رسپرستی	 فرزندان	 تربیۀ	 وظیفه،	

دلیل،	دعوت	به	سوی	مساوات	میان	مرد	و	زن	نوعی	از	انواع	ظلم	گردیده	است؛	چنانچه	رویای	

"ای	زن،	هرآنچه	می	خواهی	به	دست	آور"	به	کابوس	"ای	زن،	هرکاری	را	انجام	بده"	مبدل	شده	

فرار	 آن	 از	مشکالت	 به	حدی	که	 بودن	 نان	آور	خانه	 و	 فشارهای	خانم	خانه	 از	 است؛	طوری	که	

کرده	منی	تواند،	به	حد	کافی	رنج	می	برد	و	این	مفکوره	دورتر	از	آنست	که	برای	زن	بهشت	عدل	

و	انصاف	باشد.

6.	مادر	بودن	ارزش	خود	را	از	دست	داده	است:	در	اخیر،	ترویج	فیمنیزم	برای	مکلفیت	های	

فراهم	 از	 را	 آن	ها	 و	 بوده	 آن	ها	 استعدادهای	 بردن	 ازبین	 مثابۀ	 به	 فرزندان	شان	 تربیۀ	 و	 زنان	خانه	

ساخنت	امکانات	واقعی	برای	خودشان	در	جامعه	و	این	که	گرفنت	وظیفه	و	کار	کردن	برای	آن	ها	

ارزش،	احرتام،	کامیابی	و	آرامش	به	ارمغان	می	آورد،	آن	ها	را	با	رنج	مواجه	ساخته	است؛	چیزی	که	

تأثیر	منفی	باالی	دیدگاه	جامعه	در	مورد	اهمیت	حیاتی	مادر	بودن	گذاشته	است.	آنانی	که	نظریۀ	

نقش	اساسی	زن	را	به	عنوان	همرس	و	مادر	بودن	تأیید	می	کنند،	به	تحقیر	زنان	و	دیدن	به	آن	ها	به	

عنوان	وسیله	ای	برای	تولد	فرزند،	متهم	شده	اند.	این	عالوه	بر	واقعیتی	است	که	رسپرستی	سامل	
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طفل	و	تربیۀ	او	یکی	از	چندین	اصول	ارزش	مند	در	جامعه	به	شامر	می	رود.	

در	نتیجه	آن	مادرانی	که	در	تربیۀ	فرزندان	شان	مشغول	هستند،	رسپرستان	درجه	دوم	و	غیرقابل	

احرتام	به	حساب	رفته	و	چنان	گشته	اند	تا	احساس	خجالت	منایند؛	گویا	این	که	با	نظریۀ	آزادی	

زن	خیانت	منوده	و	به	شکل	کامل	در	جامعه	سهم	منی	گیرند؛	به	زندگی	آن	ها	طوری	نگاه	می	شود	

که	گویا	آن	ها	نیازمند	داشنت	هدف	بوده	و	در	بسیاری	از	موارد	به	عنوان	افراد	طبقۀ	پایین	جامعه،	

آن	ها	 به	 جامعه	 در	 ارزش	 کم	ترین	 دارای	 و	 پیرشفت	 کم	ترین	 مهارت،	 کم	ترین	 دارای	 بی	سواد،	

معیار	طالیی	 آن	ها،	 و	وظایف	 مردان	 نقش	های	 به	 پرداخنت	 که	 اینجاست	 از	 نگریسته	می	شود	.	

نظریۀ	 کلی	 نقض	 باعث	 زن	 و	 مرد	 میان	 مساوات	 تأمین	 به	 دعوت	 می	رود.	 به	شامر	 برای	شان	

آرامش	زن	شده	است	و	نیز	سبب	پایین	آمدن	ارزش	او	و	حتی	پایامل	شدن	طبیعت	بیولوژیکی	

و	خاصیت	منحرص	به	فرد	او	به	عنوان	حامل	نوع	برش	شده	است؛	چیزی	که	ارزش	او	را	به	عنوان	

زن	کم	ساخته	است.	

و	در	خامته،	خواهران	گرامی!	مساوات	میان	مرد	و	زن	یک	مفهوم	پراکنده	و	مسبب	بدبختی	

رفاه	 و	 اتحاد	و	همبستگی	زندگی	خانوادگی	 به	 بی	حد	 باعث	رضر	رساندن	 که	 بوده	 در	جامعه	

برش،	 نوع	 حمل	کنندگان	 عنوان	 به	 زنان	 بیولوژیکی	 طبیعت	 گرفنت	 نادیده	 است.	 شده	 فرزندان	

تالشی	است	برای	قبوالندن	این	که	آن	ها	از	این	ناحیه	دارای	هیچ	گونه	اهمیتی	نیستند؛	در	حالی	که	

الزم	است	تا	این	ویژگی	آن	ها	عامل	اصلی	در	تعیین	نقش	ها	و	حقوق	آن	ها	در	زندگی	مشرتک	و	

زندگی	خانوادگی	میان	مرد	و	زن	به	شامر	رود؛	چنان	چه	رد	منودن	نظریۀ	مادر	بودن-که	محور	

اصلی	و	مرکزی	زندگی	طفل	می	باشد-	عالوه	بر	آن،	رقابت	و	کشمکش	را	در	میان	مردان	و	زنان	

به	جای	همکاری،	حامیت	و	تأیید	یکدیگر	به	وجود	آورده	است.	

الله		در	آیۀ	قرآنی،	که	در	ابتدای	سخنانم	یادآور	شدم،	به	آن	امر	کرده	است	و	از	اینجاست	

که	نظریۀ	تعیین	منودن	حقوق	و	نقش	های	زن	توسط	خودش	او	را	از	ظلم	نجات	نداده؛	بلکه	به	

اشکال	گوناگونی	از	ظلم	و	بیچارگی	دچار	می	سازد؛	زیرا	این	دیدگاه	فردی	فرشده	و	در	حد	یک	

نظریۀ	فیمنیزم	همیشه	نسبت	به	آنچه	که	برای	متایالت	و	مصالح	بهرت	است،	تجاهل	منوده	و	آنچه	

که	برای	زن	و	شوهر،	فرزندان	و	یک	زندگی	آرام	خانوادگی	و	در	مجموع	به	خیر	جامعه	است،	
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نادیده	می	گیرد.	علی	الرغم	آن،	مفکورۀ	مساوات	میان	مرد	و	زن	و	عدالت	میان	آن	ها	یک	مفکورۀ	

به	 بیگانه	و	غیراسالمی	می	باشد	که	همیشه	از	طریق	یک	سلسله	قوانین،	سیاست	ها	و	برنامه	ها	

تحمیل	 اسالمی	 رسزمین	های	 باالی	 می	شود،	 زن	 جایگاه	 رشد	 باعث	 مفهومی	که	 یک	 	 عنوان	

می	شود.	

بدون	شک،	باالی	همه	ای	ما	به	عنوان	مسلامن	الزم	است	تا	به	عوض	تکرار	منودن	تجارب	

ناکام	اجتامعی	بیگانه	ها،	به	دین،	ارزش	ها	قوانین	و	نظام	اسالمی	و	الهی،	که	دارای	منهج	سامل	و	

آزموده	شده	جهت	تنظیم	نقش	ها،	وجایب	و	حقوق	مردان	و	زنان	در	حداکرث	سهولت	و	هم	چنان	

بدون	 بزنیم؛	زیرا	 بوده	و	چنگ	 استوار	 ایجاد	وحدت	منسجم	و	مستحکم	خانوادگی	می	باشد،	

شک،	اسالم	پاسخ	ها	و	ارشادات	مفصلی	را	در	متام	عرصه	های	زندگی	برای	ما	ارائه	منوده	است.	

بدین	سبب،	باالی	ما	الزم	است	تا	جهت	حل	مشکالت	مختلفی	که	امروزه	فراراه	زنان،	فرزندان	و	

خانواده	ها	قرار	گرفته	است،	بسوی	دین	مان	متوجه	شویم.	الله		می	فرماید:		

 ﴿َونَزَّلَنا َعلَيَك ٱلِكَتَٰب تِبَيٰٗنا لِّكُلِّ َشٖء َوُهٗدى َوَرحَمٗة َوبُرَشٰى لِلُمسلِِمنَي﴾ ]نحل:	89[

   و ما این کتاب)آسمانی( را بر تو نازل کرده ایم که بیان گر همه چیز)امور دین مورد نیاز مردم( و 
وسیلۀ هدایت و مایۀ رحمت و مژده رسان مسلمانان)به نعمت جاویدان یزدان( است. 

یاسمین مالک

عضو دفرت مطبوعاتی مرکزی حزب التحریر
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خواهران عزیز و مهامنان گرامی!

السالم	علیکم	ورحمة	الله	وبرکاته!

	آن	چه	روی	آن	بحث	خواهیم	کرد،	تأثیر	رسانه	ها	باالی	خانواده	ها	و	فامیل	های	مان	می	باشد.	

برای	فهم	و	طبیعت	تأثیر	آن	اجازه	دهید	پاکستان	را	به	عنوان	مثال	به	بحث	گیریم.	طبق	گزارش	ها	

آمار	 و	 استند	 رنگه	 تلویزیون	های	 دارای	 پاکستانی	 خانواده	های	 بانوان	 از	 55.7درصد	 حدوداً	

حقیقی	آن	به	مراتب	بیترش	از	این	است؛	زیرا	این	آمار	تلویزیون	ها،	سیاه	و	سفید	را	شامل	منی	شود.	

بنابر	این،	خانواده	ها	معموالً	با	یکدیگر	متحد	شده	و	پای	یک	تلویزیون	نشسته	و	متاشا	می	کنند؛	

با	 انرتنت	استفاده	می	کنند،	 از	 پاکستانی	ها	 از	 چنان	چه	تخمین	زده	شده	است،	حدود	17درصد	

توجه	به	این	که	درصد	واقعی	تعداد	نت	کافی	ها	حتی	باالتر	از	آن	است.

به	 امروزی	 رسانه	های	 که	 است	 این	 واقعیت	 می	دارد؛	 بر	 واقعیت	 یک	 از	 پرده	 آمارها	 این	

شکلی	شدید	و	خطرناکی	بر	جهان	اسالم	از	جمله	پاکستان	تأثیر	گذاشته	است.	در	پاکستان	که	

فقر	گسرتده	است،	تلویزیون	ها	و	تیلفون	های	هوشمند	همراه،	امکانات	رفاهی	مردم	است.	رصف	

نظر	از	این	که	این	دستگاه	ها	نه	جوان	می	گوید	و	نه	بزرگ؛	به	همه	اجازه	می	دهد	تا	وارد	دنیای	

رسگرمی	های	تلویزیونی	و	ارتباطات	الکرتونیکی،	منطقه	یی	و	جهانی	شوند.	در	پانزده	سال	اخیر	

تولید	مجالتی	هستیم	که	زنان	و	مردان	خصوصاً	جوانان	را	هدف	قرار	می	دهد؛	 افزایش	 شاهد	

هم	چنان	روزنامه	ها	دارای	برنامه	های	اند	که	به	اخبار	افراد	مشهور	و	رسگرمی	ها	اختصاص	دارد.	

این	اشکال	مختلف	رسانه	ها	تأثیر	زیادی	بر	جامعه	ما	داشته	اند؛	آگاهانه	یا	ناخودآگاه،	مردم	به	

دنبال	چنین	خربهایی	هستند	که	دنبال	می	کنند	و	ارزش	هایی	که	رسانه	ها	روی	آن	مترکز	می	کنند،	

پایه	ای	برای	اقدامات	و	رفتارشان	گردیده	است.

این	وضعیت	زمانی	آغاز	شد	که	جرنال	مرشف	توانست	رسانه	های	خصوصی	را	به	شکل	

رسسام	آور	افزایش	دهد؛	افزایش	دسرتسی	به	کانال	های	کیبلی،	ماهواره	ای،	انرتنتی...	در	طول	این	

دوره،	رسانه	های	چاپی	نیز	رونق	گرفت؛	برای	مثال:	اگرچه	تعداد	محدودی	از	افراد	متعلق	به	آن	

منت سخرنانی سوم

حزب التحریر - والیه پاکستان 

نقش رسانه ها در تضعیف ازدواج 
و زندگی خانوادگی
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هستند،	در	پاکستان	سه	غول	رسانه	ای	وجود	داشته	و	بسیاری	دیگر	به	زبان	اردو	و	انگلیسی	نیز	

در	دسرتس	عموم	هستند.	در	نتیجه،	اکرث	مردم	تأثیر	رسانه	ها	را	در	زندگی	شان	به	ویژه	خانواده	ها	

و	جوانان	در	پاکستان	احساس	می	کنند.

اگر	ما	به	رسانه	های	محلی	در	پاکستان	نگاه	کنیم،	در	می	یابیم	که	در	طول	دو	دهۀ	اخیر	تغییر	

واضح	به	میان	آمده	که	این	تغییر	هردو	گروه	از	مردان	و	زنان	را	شامل	و	به	تأثیر	روابط	فامیلی	

در	جامعۀ	ما	می	پردازد.	از	این	رو،	پاکستان	از	بازیگران	درامه	هایی	که	در	آن	بازیگران	غیرمحارم	

ممنوع	بود،	که	یک	دیگر	را	ملس	کنند،	به	بازیگران	درامه	هایی	که	بازیگران	در	آن	تعامل	آزادانه	

با	توجه	به	خواست	های	خود	برای	بیان	هرن	و	مشاهدۀ	واقعیت	زندگی	زناشوهری	دارند،	انتقال	

منود.	هم	چنان	بازیگران	زن	و	مرد	به	ستاره	ای	رسانه	ای	مانند	بازیگران	غربی	تبدیل	گردیده	اند	و	

روابط	خارج	از	چارچوب	ازدواج	را	به	زبان	می	آورند	که	عبارت	اند	از	"عشق"	یکی	بر	دیگر	است،	

می	پردازند.	با	این	حساب،	تأثیر	ارزش	های	اسالمی	و	خطوط	رسخ	از	بین	رفته	و	در	حال	حارض	

مدرنیته،	آزادی	و	هرن	جایگزین	آن	گردیده	است.	

مشاهده	 اسالمی	 اصول	 و	 ارزش	ها	 ساخنت	 ریشه	کن	 هدف	 با	 فیلم	ها	 و	 درامه	ها	 چنین	

کننده	گان	در	رسزمین	های	اسالمی	از	جمله	دیدگاه	ها	و	انتظارات	شان	از	ازدواج	در	زندگی	مطابق	

با	افکار	غربی	لیربالیستی؛	مانند	مفهوم	آزادی	جنسی	و	استفاده	از	این	عقاید	غیراسالمی	به	عنوان	

اساس	برای	اصول	و	مبادی	مان	در	روابط	زناشویی	به	هدف	پایین	آوردن	منزلت	ازدواج،	ضعیف	

ساخنت	و	کاهش	دادن	یکپارچگی	خانواده	صورت	می	گیرد.	با	این	وجود،	روش	زندگی	و	افکار	

آزادی	خواهانه	غربی	در	جوامع	ما	به	یک	امر	عادی	و	طبیعی	مروج	گردیده	و	این	قطعاً	توسط	

دولت	های	منطقه	ای	و	سیاست	های	رسانه	ای	شان	مورد	حامیت	قرار	می	گیرد.

جرنال	مرشف،	دسرتسی	بی	قید	و	رشط	به	کیبل	و	ماهواره	های	پاکستان	را	آغاز	کرد	و	به	مردم	

اجازه	داد	به	طور	مستقیم	به	رسانه	های	غربی	و	هندی	دسرتسی	داشته	باشند.	می	توانیم	تأثیر	این	

را	در	جامعه	مان	به	وضوح	مشاهده	کنیم،	تاجایی	که	این	بازیگران	مرد	و	زن	از	رسانه	های	غربی	

پیروی	کرده	و	ارزش	هایی	که	آنان	اتخاذ	می	کنند؛	نحوۀ	لباس	پوشیدن	و	زندگی	آنان	را	که	زیبا	و	

عرصی	گردیده	است،	در	زندگی	شان	متثیل	می	کنند.

منت سخرنانی سوم

حزب التحریر - والیه پاکستان 
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پاکستان	در	حال	حارض	از	جانب	متدن	هند	با	مردم	دچار	مشکل	شده	است،	از	طریق	مفهوم	

آن	ها	در	چشم	انداز	 آداب	و	رسوم	 از	 ثقافت	و	فرهنگ	آسیایی	و	فرهنگ	مشرتک	مان،	بسیاری	

ازدواج،	روابط	بین	شوهر	و	همرس	و	خانواده	را	پیهم	تحت	تأثیر	قرار	داده	است.	مشکالت	ناشی	

از	این	آداب	و	رسوم	اغلب	موضوع	بسیاری	از	منایش	ها	و	برنامه	هایی	گفت	وگویی	است.	تصویر	

کلیشه	ای	از	"مادرزن"	که	باالی	دخرت	و	شوهرش	در	متام	حاالت	زندگی	سیطره	دارد،	منبع	مهمی	

برای	تنش	و	ناراحتی	در	بسیار	از	از	ازدواج	ها	است	و	اغلباً	در	رشایط	تراژیدی	یا	کمیدی	از	سوی	

ثقافت	غربی	 از	 این	قبیل	مشکالت	 از	 برای	 رسانه	ها	منایش	داده	می	شود.	بدبختانه	که	راه	حل	

می	آید؛	نه	از	اسالم.

متأسفانه	این	نه	تنها	در	پاکستان	اتفاق	می	افتد؛	بلکه	در	رسارس	جهان	اسالم	نیز	رخ	می	دهد.	

در	سال	گذشته،	وزیر	فرهنگ	و	سیاحت	ترکیه	در	پارملان	با	افتخار	اعالم	کرد	که	ترکیه	دومین	

صادرات	رسیال	تلویزیونی	را	بعد	از	امریکا	برای	بار	اول	در	سطح	اروپا	دارا	است.

چگونه	می	توان	چنین	چیزی	منبع	غرور	و	افتخار	باشد؛	زمانی	که	این	رسانه	ها	روابط	نامحرم	

و	جسارت	در	شهره	ساخنت	اختالط	بین	زن	و	مرد	و	حتی	روابط	خارج	از	چارچوب	ازدواج	را	

زیر	شعار	غربی	"عشق	برمتام	سختی	ها	غلبه	می	کند"،	تبلیغ	می	کنند؛	آن	ها	هم	چنان	برهنگی	را	

بر	روی	صفحه	تلویزیون	و	اختالط	ممنوعه	را	در	روابط	رایج	و	تبلیغ	کردند،	تا	جایی	که	عده	ای	

حتی	با	عث	فساد	جنسی	و	روسپیگری	می	شوند.	آن	ها	این	رفتار	را	طبیعی	و	قابل	قبول	ساخته	و	

تنها	انگیزۀ	رابطه	میان	مردان	و	زنان		دانسته	شده	و	یگانه	اساس	آن	"عشق"	و	جنس	مخالف	است.	

با	ادعای	آزادی	کامل	آنان	را	از	قیودات	و	محدودیت	هایی	که	اسالم	وضع	منوده،	آزاد	می	منایند.

رسیال	های	درامه	یی	و	فیلم	ها،	قصه	های	از	عشق	و	رمان	های	جذاب	را	برای	بینندگان	به	

ازدواج،	 انتظارات	 از	جمله	 با	جنس	مخالف،	 روابط	 برقراری	 بهر	 از	 کلی	 راهنامی	 عنوان	یک	

می	سازند.	با	این	حال،	آنچه	که	در	معرض	آن	ها	قرار	دارد،	دور	از	حقیقت	است؛	زیرا	انتظارات	

غیرواقعی	را	به	وجود	می	آورند	که	منجر	به	خطا	و	درک	دروغین	به	آنانی	که	به	دنبال	ازدواج	استند،	

می	شود.	در	چنین	حالت	مفهوم	زندگی	زناشویی	به	"رمان	های	خیالی"	بر	اساس	عشق،	بدون	

توجه	به	مسئولیت	های	ازدواج،	سختی	ها	و	چالش		های	زندگی	استوار	می	گردد.
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چنانچه	شوهر	خیالی	و	ایده	آل	در	این	فیلم	ها	و	رسیال	ها	،خوش	تیپ،	دلکش،	زیبا	و	جوان	

رسمایه	دار؛	مردی	که	برای	همرسش	دائم	هدایایی	می	دهد،	به	معرفی	گرفته	می	شود؛	اما	در	مورد	

همرس؛	او	باید	زیبا،	جذاب	و	همیشه	دارای	کنرست	ها	بوده	و	با	شوهرش	به	هرجا	سفر	می	مناید؛	

زیرا	او	منی	تواند	مسئولیت	هایی	را	در	زندگی	زناشوهری	یا	واجبات	فامیلی	است،	متحمل	گردد.	

نتیجۀ	این	طرز	د	دید	و	تفکر	چنان	می	گردد	که	پرسان	جوان	و	دخرتان	جوان،	که	چنین	درامه	ها	و	

رسیال	ها	را	مشاهده	می	کنند،	به	دنبال	این	ویژه	گی	ها	در	رشیک	زندگی	شان	مطابق	با	استندردهای	

جسامنی	و	فزیکی	و	توانایی	مالی	که	این	رسیال	ها	و	فیلم	ها	به	منایش	می	گذارند،	قطع	نظر	از	

دین	و	اخالق	آنان	برآنچه	اسالم	بدان	فرامی	خواند،	می	گردند.	این	مردان	و	زنان	جوان	به	رسعت	با	

واقعیت	مسئولیت	ها	و	وظایفی	که	پس	از	ازدواج	به	آن	ها	داده	می	شوند،	مواجه	می	شوند.

این	یک	مقدمه	برای	شکست	در	زندگی	زنا	شوهری	است؛	زیرا	هردو	طرف	در	جست	وجوی	

مظهر	بدون	جوهر	است	و	هریک	طرف	به	دنبال	رشیک	زندگی	است	که	با	"	داستان	عاشقانه"	با	

آن	زندگی	کند؛	هامن	طوری	که	در	منایشنامه	ها	می	بیند.

محدود	 استند،	 ازدواج	 دنبال	 به	 آنانی	که	 به	 یافته	 توسعه	 رسانه	ها	 توسط	 تفکر	 طرز	 این	

زنان	 ویژه	 به	 این	رسیال	ها،	 کننده	گان	 تعقیب	 می	رسد.	 نیز	 متأهل	 زوج	های	 به	 بلکه	 منی	گردد؛	

در	 دارند،	 بازیگران	رسیال	ها	 زندگی	ای	که	 سبک	 با	 و	 بوده	 یکنواخت	 آنان	 زندگی	 که	 دریافتند	

معرض	وسوسه	قرار	گرفته	و	تقاضاهای	غیرواقعی	یا	غیرقابل	تحقق	در	زندگی	پیدا	می	گردد.	متام	

ناراحتی	ها	را	در	زندگی	 انتظارات	غیرواقعی	دروازۀ	مشکالت	مادی،	درگیری	ها،	رقابت	و	 این	

باز	می	کند؛	بخصوص	زمانی	که	رشیک	زندگی	با	معیارهای	بدور	از	واقعیت	و	از	سوی	رسانه	ها	

ساخته	می	شود،	جست	وجو	می	کند،	در	نهایت	منجر	به	طالق	می	شود.

در	یکی	از	مقاالت	علمی	مجالت	آکسفورد	که	در	جنوری	2006م	به	نرش	رسیده	است،	

پروفیسور	"کریس	سیجرین"-بخش	روابط	در	پوهنتون	اریزونا-	ذکر	منوده	است:	»یکی	از	دالیل	

آمار	بلند	طالق	در	جامعۀ	ما	اینست:	مترکز	بر	روی	انتظارات	و	توقعات	غیرواقعی	که	مروبط	به	

ازدواج	می	گردد،	از	سوی	رسانه	ها	به	عنوان	مصدر	و	منبع	اساسی	شناخته	می	شود.«	رسانه	ها	

به	هدف	ازدواج	برای	دستیابی	به	خواست	ها	و	نیازهای	شخصی	متمرکز	شده	اند.	این	توقعات	
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غیرواقعی	ازدواج	را	از	جامعه	دور	ساخته	و	یا	آنچه	در	روند	نسل	برش	است،	منقرض	می	گردد.	

بنابر	این،	استفاده	از	منهج	فردی	ادامه	دهندۀ	این	طرز	تفکر	بوده	و	سیامی	ازدواج	و	متام	نواحی	

آن	و	زندگی	زناشویی	را	در	بر	می	گیرد.

و	 نقش	ها	 حتی	 و	 داده	 کاهش	 را	 خانواده	 نقش	 اهمیت	 فیلم	ها	 و	 رسیال	ها	 این	 متام	

مسئولیت	های	که	اسالم	با	متام	روشنایی	برای	شوهر	و	زن	معرفی	منوده	به	منظور	تعریف	دوبارۀ	

دیدگاه	زنان	مسلامن	برای	کامیابی	و	آن	چه	برای	او	سعادت	می	بخشد،	مورد	حمله	قرار	می	دهند؛	

به	گونه	مثال:	آن	ها	از	طریق	یکی	از	این	تصاویر	وضعیت	زنان	را	به	ما	نشان	می	دهند:	ضعیف	و	

رسکوب	شده	ای	که	به	هیچ	چیز	سیطره	نداشته	و	نه	دارای	کدام	ارزشی	در	جامعه	است،	در	این	

حالت،	نقش	او	مادر	یا	زن	خانه	است	که	پیوسته	مورد	انتقاد	و	رسزنش	قرار	گرفته	و	با	بیچارگی	

و	دست	خالی	که	در	آن	قرار	دارد،	با	آن	هم	ستمگر	معرفی	شده،	هیچ	یک	از	آرزوهایش	متحقق	

نشده	و	چنین	معنی	می	دهد	که	او	در	خانه	اش	زندانی	بوده	و	تنها	توجه	به	خانه	و	تربیت	اطفال	

راه	حل	 که	 می	کنند	 تزریق	 زنان	 اذهان	 و	 افکار	 در	 این	گونه	 ندارد.	 مسئولیتی	 کدام	 دیگر	 و	 دارد	

مشکالت	شان	در	انقالب	آنان	نهفته	است.

اما	تصویر	دوم	اینست	که	زنان	بدون	مردان	می	توانند	قادر	به	مدیریت	روابط	خود	بوده	و	به	

اندازۀ	کافی	برای	نیازهایش	شخصاً	تصمیم	گیری	منایند؛	زیرا	در	فعالیت	های	خود	آزاد	و	مستقل	

بوده	و	هرکاری	را	بدون	هیچ	گونه	محدودیتی	انجام	داده	می	توانند؛	چنان	چه	چیزهایی	را	که	مانع	

آزادی		زنان	می	شوند-از	جمله	حدود	و	رشیعت	اسالمی	را-	از	خود	دور	می	کنند.	این	تصویر	زن	

به	عنوان	تصویر	ایده	آل	و	مطلوب،	طوری	منایش	داده	می	شود	که	باید	از	آن	پیروی	گردد	و	محقق	

ساخنت	آن	الزمی	است	که	در	نتیجه،	عدم	احرتام	متقابل	بین	زوجین	و	سوءاستفاده	و	برخورد	

نادرست	در	حق	رشیک	زندگی	در	خانوادۀ	مسلامن	به	وجود	آمده	و	منجر	به	فروپاشی	خانواده	ها	

و	طالق	می	گردد.	

عالوه	بر	این،	با	توجه	به	طرز	تفکر	غربی،	نقش	های	جندر	در	ازدواج	و	زندگی	خانوادگی	

غیرقابل	تشخیص	است	و	تفاوت	ها	میان	مردان	و	زنان	در	انجام	وظایف	آن	ها	تحت	نام	برابری	

جنسیتی	مجاز	نیست.	در	ضمن،	آرزوها	و	ایده	های	غرب	بر	اساس	"برابری	جنسیتی"	و	"فیمنیزم"	
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نیز	از	طریق	رسانه	ها	در	جهان	اسالم	ترویج	شده	و	موجب	نابودی	تعادل	نقش	ها	و	وظایف	میان	

شوهر	و	همرس	مسلامن	شده	و	مفهوم	رضایت	و	سعادت	در	نقش	هایی	که	الله		آن	را	محدود	

ساخته،	از	اذهان	شان	سلب	گردیده	است.

فرزندان	 انتقام	گیرانه	ی	 و	 آشوب	گرانه	 رفتارهای	 که	 آشکار	می	سازد	 تولیدات	هم	چنان	 این	

نسبت	به	والدین	شان	امر	قابل	قبول	و	پسندیده	و	حتی	باعث	احرتام	است	.	این	عالوه	بر	پرورش	

برخوردهای	زشت	و	منفی	نسبت	به	خویشاوندان	و	خانواده	ها	گسرتده	است؛	بلکه	همۀ	این	ها	به	

شکست	و	فروپاشی	روابط	خانوادگی	کمک	می	کند.

صفحات	 و	 الکرتونیکی	 ارتباطی	 شبکه	های	 مخرب	 اثرات	 به	 نگاهی	 دهید	 اجازه	 اکنون	

اجتامعی	مانند	وتس	اپ	و	برنامه	های	فیسبوک	کنیم.	در	حالی	که	این	برنامه	ها	برای	جمع	آوری	

اعضای	خانواده	هایی	که	بین	شان	مسافت	و	دوری	راه	است،	به	وجود	آمده	اند،	به	مرور	زمان	ارتباط	

میان	شان	را	از	دست	خواهند	داد	و	هم	چنان	این	شبکه	ها	به	شکسنت	این	روابط	منجر	می	شوند.	

چه	یک	تناقض	آشکاری!	با	گسرتش	این	شبکه	ها،	خانه	ها	باز	و	حفظ	حریم	خصوصی	از	زندگی	

افراد	و	خانواده	ها	از	بین	رفته	است.	ارسار	بسیاری	از	خانه	ها	باز	و	جزئیات	زندگی	خصوصی	

منترش	شده	و	باعث	ایجاد	مشکالت	بسیاری	در	سطح	خانواده	مانند	طالق	و	اختالفات	زناشویی	

شده	است.

طبق	مطالعات	مختلف	و	گزارش	ها	این	شبکه	ها	و	برنامه	های	کار	بردی	آنان،	در	درجۀ	اول	

مسئول	آمار	بلند	طالق	شمرده	شده	اند.	در	یک	نگاه	در	برخی	از	ارقام	می	توانید	جدیت	این	امر	را	

بدانید،	در	فلسطین	محاکم	رشعی	اعالم	کرد	که	نیمی	از	موارد	طالق	قبل	از	عروسی	به	چند	دلیل	

صورت	می	گیرد	که	مهم	ترین	آن	شبکه	های	الکرتونیکی	و	اجتامعی	است.	بنابر	آمارهایی	که	در	

سال	2016م	به	نرش	رسید،	در	سه	سال	گذشته	اردن	شاهد	افزایش	قابل	توجه	تعداد	موارد	طالق	

بوده	است	که	هرسال	در	حدود	1000	مورد	طالق	افزایش	نسبت	به	سال	قبل	به	ثبت	رسیده	است.	

در	نظر	گرفنت	روش	های	نوین	ارتباطی	از	جمله	فیسبوک	و	وتس	اپ	هردو	از	علل	اصلی	باال	بودن	

ارتباطات	الکرتونیکی	 بلند	طالق	هستند.	مطالعات	نشان	می	دهد	که	صفحات	شبکه	های	 آمار	

در	 فامیلی	 امارات	متحده	عربی	شده	اند.	بخش	رهنامیی	های	 در	 سبب	50درصد	موارد	طالق	
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امارات	متحده	عربی	برآورد	منوده	است	که	اختالفات	زناشویی	در	حدود	5000	مورد	در	سال	

2015م	افزایش	یافته	است	که	50-60درصد	آن	مربوط	به	شبکه	های	الکرتونیکی	و	اجتامعی	

می	شوند	که	بیش	از		1000	مورد	آن	منجر	به	طالق	می	گردد.

برنامه	های	 و	 صفحات	 شبکه	ها،	 این	 چگونه	 که	 می	دهد	 نشان	 بیم	ناک	 ارقام	 و	 آمار	 این	

کاربردی	بر	روی	دستگاه	های	همراه،	آتش	اختالفات	خانوادگی	را	میان		کسانی	که	اجازه	می	دهند	

زندگی	شان	در	ترصف	این	برنامه	ها	قرار	گیرد،	برافروخته	است.	این	اعتیاد	باعث	می	شود	تا	والدین	

در	انجام	وظایف	خود	نسبت	به	فرزندان	خود	در	زمینۀ	آموزش	و	راهنامیی	شکست	بخورند	و	نیز	

به	آن	ها	توجه	ویژه	ای	نداشته	و	به	سخنان	و	مشکالت	شان	توجه	نکرده	و	گوش	ندهند،	که	با	این	

حال	آن	ها	را	به	خطر	انداخته	و	به	رفتار	غلط	سوق	می	دهند.

هامنطور	برای	شوهران،	اعتیاد	منجر	به	غفلت،	ارتباط	ضعیف	و	عدم	انجام	وظایف	خود	

نسبت	به	یکدیگر	خواهد	شد؛	زیرا	شگاف	میان	آن	ها	را	توسعه	داده	و	موجب	افزایش	مشکالت	

در	ازدواج	می	شود.	از	سوی	دیگر،	این	شبکه	ها	و	برنامه	های	کاربردی	که	وجود	دارد،	روابط	میان	

مردان	و	زنان	را	خارج	از	چهارچوب	ازدواج	تسهیل	می	کند؛	در	غیاب	ترس	از	الله		منجر	به	

افزایش	آمار	بلند	خیانت	شده	و	یکی	از	اسباب	اساسی	و	دالیل	اصلی	نظر	به	آنچه	محاکم	ثبت	

منوده	اند،	شمرده	می	شود.

این	ها	در	حقیقت	موج	از	افکار	مخربی	است	که	رسانه	ها	به	فرزندان	و	دخرتان	مسلامن	در	

اذهان	شان	تزریق	منوده	و	هدف	آن	ها	گسرتش	فساد	در	میان	امت	با	زرع	مفاهیم	غربی	و	تخریب	

مفاهیم	اسالمی	است.	آنان	با	ارائۀ	شیوه	زندگی	غربی	به	عنوان	الگویی	استثنائی	که	باید	پیروی	

شود،	به	منایش	می	گذارند.	نباید	فراموش	کرد	که	دولت	های	غربی	با	استفاده	از	رسانه	ها	کنرتول	

خود	را	در	رسزمین	های	اسالمی	اعامل	منوده	و	این	یکی	از	ابزار	مهم	استعامر	ی	است.

باید	علیه	نفوذ	رسانه	ها،	فساد	و	بداخالقی	هایی	که	آن	را	در	رسیال	ها،	فیلم	ها	 بنابراین،	ما	

با	استحکام	و	 باید	 یا	ارتباطات	الکرتونیکی	به	نرش	می	رسانند،	مقاومت	کنیم.	ما	 یا	آهنگ	ها	و	

احتیاط	عمل	کنیم	و	نباید	به	پرسان	و	دخرتان	مسلامن	اجازه	دهیم	که	لقمۀ	دهان	آنان	گردند.	از	

این	رو	ما	از	همه	مسلامنان	خواسته	ایم	که	نقش	خود	را	در	مراقبت	از	خانواده	ها	و	محافظت	از	
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آن	ها	در	برابر	متام	فساد	و	زهرهایی	که	پخش	می	کنند،	انجام	دهند.	آن	جا	که	الله		می	فرماید:

﴿يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنُفَسكُْم َوأَْهلِيكُْم نَاًرا َوُقوُدَها النَّاُس َوالِْحَجاَرُة َعلَْيَها َماَلئِكٌَة ِغاَلٌظ 

ِشَداٌد﴾ ]تحریم:	6[

و  انسان ها  آن  هیزم  که  آتشی  از  را  خویش  خانوادۀ  و  خود  آورده اید،  ایمان  کسانی که  ای    
سنگ هاست نگه دارید؛ آتشی که فرشتگانی بر آن گمارده شده که خشن و سختگیر اند و هرگز 
فرمان اهلل)( را مخالفت نمی کنند و آنچه را فرمان داده شده اند)به طور کامل( اجراء می نمایند.

از	 حامیت	 در	 نقش	شان	 خاطر	 به	 را	 اسالم	 جهان	 در	 حاکم	 دولت	های	 باید	 هم	چنان	 ما	

وجود	و	گسرتش	این	رسانه	ها	در	رسزمین	های	اسالمی،	محاسبه	مناییم.	باالی	ما	واجب	است	

که	صداهای	مان	را	از	بهر	ذلت	در	برابر	قوت	های	غربی	و	وابستگی	شان	به	سیاست	های	آنان	

بلند	مناییم	تا	آن	که	الله		این	امت	را	از	رشارت	شان	در	امان	داشته	و	مقام	و	منزلت	شان	را	بلند	

مناید.	آمین!

ساره فیروز

عضو حزب التحریر



36

36

بسم الله الرحمن الرحیم، والصالة والسالم عىل أرشف النبياء واملرسلین

 و علی آله و صحبه اجمعین!

در	 را	 خانگی"	 "خشونت	 اصطالح	 همین	 که	 است	 طبیعی	 امر	 یک	 این	 هرمسلامن	 برای	

خصلت	خود	اتخاذ	منوده،	البته	با	توجه	به	این	که	محیط	خانواده	باید	برای	متام	اعضایش،	که	در	

چنین	رشایط	اجتامعی	زنده	گی	می	کنند،	امن	باشد.	از	سوی	دیگر،	همبستگی،	درک،	همدردی	

پدیدۀ	 این	 انتشار	 ایجاد	می	کند.		به	هرحال،	 و	غمخواری	متقابل	رابطه	را	میان	اعضای	خانواده	

شوم	و	عوامل		آن	در	رسارس	جهان،	به	خصوص	در	غرب	باعث	شده	که	در	جهان	اسالم	نیز	شیوع	

پیدا	کند.		در	سال	۲۰۱۳م،	سازمان	صحی	جهان)WHO(	تحقیق	یا	مطالعه		ای	را	به	همکاری	

پوهنتون	لندن	در	مورد	حفظ	الصحه	و	دوا	در	مناطق	گرم	سیر	و	مراکز	تحقیقات	طبی	انجام	داد	که	

اطالعات	جمع	آوری	شده	بر	اساس	یافته	های	بیشرت	از	۸۰	کشور	می	باشد.	یافته	های	این	مطالعه	

نشان	می	دهد	که	سه	حصۀ	از	زنان،	تقریباً	۳۰	درصد	متام	نفوس	زنان	جهان	که	با	جنس	مخالف	

اند.		 ارتباط	دارند،	در	واقع	قربانی	سوء	استفاده	جنسی	و	فزیکی	توسط	دوست	پرس	خود	شده	

عالوه	بر	این،	میزان	جرایم	قتل	در	رسارس	جهان	در	برابر	زنانی	که	از	سوی	دوست	پرسشان	صورت	

گرفته،	به	۳۸درصد	رسیده	است.	

بین	املللی،	 توافقنامه	های	 پروتوکول	ها،	 مانند	 کثیری	 کوشش	های	 چهارجوب،	 این	 در	

قوانین،	مقرره	های	بومی،	برنامه	ریزی	ها،	کنفرانس	ها،	ورکشاپ	ها،	برنامه	های	آموزشی،	برنامه	های	

نهادی	های	 دولتی،	 نهاد	های	 دولت،	 وزرای	 نظر	 تحت	 متعددی	 نشست	های	 و	 حساس		برانگیز	

غیردولتی،	نهاد	های	قانونی،	نهاد	های	حقوق	زن	و	دیگر	نهاد	های	گوناگون	به	هدف	ازبین	بردن	

این	پدیده،	"خشونت	خانوادگی"	و	یا	حداقل	تحت	کنرتول	قرار	دادن	آن،	صورت	گرفته	است.	

سازمان	ملل	نیز	به	یک	سلسله	اصول	و	قواعد	آزاد	تکیه	زد	که	در	اصول	خود	الیحۀ	بین	املللی	را	

از	قبیل	اعالمیۀ	جهانی	حقوق	برش،	تعهد	جهانی	برای	مردم	عام،	سیاسی،	اقتصادی،	اجتامعی،	

منت سخرنانی چهارم

حزب التحریر - والیه تونس

خشونت های خانوادگی؛ عوامل

و راه حل های آن از دیدگاه اسالم
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حقوق	فرهنگی،	توافقنامۀ	حقوق	طفل	و	توافقنامه	ها	برای	ازمیان	برداشنت	هرگونه	جنایت	در	برابر	

زنان	به	منظور	این	که	اعالنات	و	آگاهی		نامه	ها	و	تصامیمی	را	که	از	کمیته	های	متعدد	رسچشمه	

گرفته	پخش	کند	تا	توصیه	هایش	را	در	جهان	اسالم	اجباری	مناید،	پذیرفت.	

به	خاطر	 را	مستقمیاً	 بسیار	مکارانه	"خشونت	خانگی"	 بطور	 ملل	 مجمع	عمومی	سازمان	

هدف	قرار	دادن	زنان	ایجاد	می	کنند.	بناًء	باالی	کشور	ها	فشار	وارد	می	کنند	تا	بخاطر	ازبین	بردن	

از	امکانات	دست	داشته	ی	خود	استفاده	منایند	و	محققین	را	حامیت	و	اطالعات	را	 این	پدیده	

علیه	 خشونت	 مختلف	 اشکال	 گسرتش	 به	 مربوط	 احصایوی	 بخش	بندی	 می	کند،	 جمع	آوری	

زنان،	به	خصوص	آنانی	را	که	به	خشونت	خانگی	ارتباط	دارند،	شکل	داده	و	در	نهایت	محققین	

آن،	خطرات،	عکس	 طبیعت	 و	 این	خشونت	ها	 اسباب	 و	 عوامل	 مورد	 در	 تا	 می	کند	 تشویق	 را	

العمل	های	آن	و	این	که	چگونگی	راهکاری	در		پیش	گرفته	شود	تا	به	این	پدیده	توقف	داده	شود	و	

آنانی	که	در	قید	آن	به	رس	می	برند،	نجات	یابند،	دست	به	کار	شوند.

این	حقیقتی	است	که	خشونت	دقیقاً	در	اکرثیت	کشور	های	اسالمی	اتفاق	می	افتد؛	جایی	که	

از	 تالش	برای	انجام	مطالعات	بخاطر	دریافت	علت	های	خشونت	علیه	زنان	صورت	می	گیرد؛	

جمله	خشونت	خانوادگی	و	رشیک	ساخنت	همین	یافته	های	مطالعات	در	مطبوعات	و	رسانه	ها	

نیازمندی	های	 و	 استندرد	ها	 با	 همراه	 یکنواخت	 مقررات	 و	 قوانین	 برای	 را	 راه	 این	که	 منظور	 به	

بین	املللی	هموار	کنند.	

در	سال	۱۹۵۶م	 در	مورد	وضعیت	شخصی	 تونس	 در	کشور	 مثال،	گاهنامه	ای	 به	عنوان	

به	نرش	رسید	که	بعضی	قوانین	مربوط	به	امور	خانواده	را	نیز	دربر	داشت	و	بسیاری	مردم	گامن	

می	کردند	که	این		یک	پیروزی	برای	زنانی	محسوب	می	شود	که	وضعیت	خود	را	ترقی	داده	و	خود	

را	در	میان	دیگر	زنان	در	جهان	عرب	الگو	و	درخشان	ساخته	اند.	این	گاهنامه	در	سال	۱۹۹۳م	

به	هدف	تغییر	مطالب	فصل	۲۳	تغییر	داده	شد	که	در	آن	نوشته	شده	بود:	»باالی	زن	واجب	است	

تا	از	شوهرش	اطاعت	منوده	و	به	فرمان	او	تسلیم	باشد؛	طوری	که	هر	یک	از	زن	و	شوهر	باید	با	

همدیگر	به	خوبی	رفتار	کنند،	در	رفتار	و	معامله	باهم	نجیب	باشند	و	از	اعامل	هرگونه	صدمه	

باالی	همدیگر	اجتناب	ورزند.«			

منت سخرنانی چهارم

حزب التحریر - والیه تونس
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از	روز	جهانی	محو	خشونت	علیه	زن	آغاز	شد	 بار	در	سال	۲۰۰۶م،	تجلیل	 اولین	 برای	

که	تا	اکنون	ادامه	دارد.		بعداً	در	سال	۲۰۰۷م،	اسرتاتیژی	ملی	برای	مقابله	با	رویۀ	خشونت	آمیز	

در	میان	جامعه	و	خانواده	اعالم	شد	و	پالیسی	اش	تحت	نظارت	وزارت	امور	زنان	و	خانواده	با	

اولین	رسشامری	 نهاد	ها	و	موسسات	رسانه	ای	تطبیق	می	شد.	حال	آن	که	 اشرتاکات	کثیر	عامه،	

با	استفاده	از	فهرست	ملی	اتباع	جامعه		برای	خانواده	و	رشد	برش،	که	یک	نهاد	دریافت	وراثت	

اسپانیایی	ها	 و	منایندۀ		 ملی	 فهرست	 میان	 برنامۀ	همکاری	ها	 با	 می	باشد،	 تحت	وزارت	صحت	

برای	همکاری	بین	املللی	و	توسعه	در	سال	۲۰۱۰م	با	توجه	به	مسئلۀ	خشونت	علیه	زنان	انجام	

شد.	در	این	رسشامری	توسط	منونه	گیری	با	حضورداشت	۳۸۷۳	زن	تونسی	در	سنین	بین	۱۸ 

هرگونه	 معرض	 در	 زنان	 که	 است	 محلی	 یگانه	 خانواده	 محیط	 که	 می	دهد	 نشان	 ساله	 الی	۶۴	

سوء	استفاده	قرار	می	گیرند.	۴۷.۲	درصد	قضایای	سوءاستفادۀ	فزیکی	از	سوی	رشیک	زنده	گی	

زن)شوهر،	نامزد	و	یا	دوست		پرسش(	تحمیل	می	گردد.	۶۸.۵	درصد	را	سوءاستفادۀ	روانی	تشکیل	

می	دهد.	سوءاستفادۀ	جنسی	تقریباً	۷۸.۲	درصد	قضایا	را	تشکیل	می	دهد	و	۷۷.۹	درصدش	نیز	

سوءاستفادۀ	اقتصادی	را	دربر	می	گیرد.	قانون	دانان،	کارشناسان	و	متخصصان	مشخص	ساختند	

که	دلیل	شکست	در	واقع	ناکامی	قانون	در	حل	این	پدیده	سوءاستفاده	در	تونس	است.	بناًء	قانونی	

به	تصویب	 در	۲۶	جوالی	۲۰۱۷م	 زنان	 علیه	 با	محو	سوءاستفاده	 ارتباط	 در	 و	 آمد	 کار	 رسی	

نهاد	های	 از	سوی	 شدیدی	 فشار	 از	 بعد	 بدین	سو،	 فربوری	۲۰۱۸م	 	۱۵ از	 قانون	 این	 و	 رسید	

جامعۀ	مدنی	و	نهاد	های	فمینیستی	تحت	بهانه	ی	محافظت	از	قربانیان	سوءاستفاده	و	به	خصوص	

یک	 قانون	 این	 که	 کردند	 فکر	 افراد	 آمد.		برخی	 کار	 روی	 می	کند،	 تضمین	 را	 خانگی	 خشونت	

انقالب	حقوقی	خواهد	بود؛	زیرا	آن	ها	احتامالً	به	این	نتیجه	رسیدند	که	قانون	مذکور	قادر	به	انجام	

حل	چند	موضوع	خواهد	شد:	نخست	محافظت	از	سوءاستفاده؛	دوم	محافظت	از	قربانیان	زن؛	

سوم	محو	سوءاستفاده؛	چهارم	از	عموم	زنانی	که	تحت	قربانی	این	سوء	استفاده	قرار	گرفته	اند،	

محافظت	خواهد	کرد.	

در	مرص،	اگرچه	تضمین	قانون	اساسی	تحت	مادۀ	۱۱	قانون	اساسی	مرص	بخاطر	محافظت	

زنان	از	همه	انواع	سوءاستفاده	از	سوی	دولت	وجود	دارد،	ولی	با	آن	هم	تحقیقات	به	دست	آمده	از	
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مرکز	تحقیقاتی	منطقه	نشان	داد	که	خشونت	خانگی	در	جامعۀ	مرص،	چه	علیه	همرس	و	دخرت،	خط	

مقدم	سوءاستفاده	را	شکل	می	دهد.	نتایج	رسشامری	هزینۀ	اقتصادی	سوءاستفاده	علیه	زنان،	که	

توسط	آژانس	مرکزی	برای	بسیج	و	احصایه	آمار	نشان	داده	شده	است،	نشان	می	دهد	که	فیصدی	

سوءاستفادۀ	زن	توسط	شوهر	بی	سابقه	است	که	در	آن	حدود	۴۶	درصد	زنان	در	مرص)بین	سن	

۱۷	الی	۶۴	ساله(	شامل	کسانی	بود	که	ازدواج	کرده	بودند	و	انواع	سوء	استفاده	های	دیگر	نیز	از	

جانب	شوهر	دیده	اند	که	شامل	سوءاستفادۀ	روانی،	جسمی	و	جنسی	می	باشد.	

در	ترکیه،	بر	اساس	نظرسنجی،	که	توسط	یک	دانشگاه	معترب	ترکیه	در	سال	۲۰۰۹م	انجام	

شده	است،	در	حدود	۴۲	درصد	از	زنان	بین	سن	۱۵	و	۴۷	سال	در	مناطق	روستایی	از	سوءاستفاده	

جسمی	و	جنسی	از	سوی	شوهر	یا	رشیک	زندگی	شان	در	برخی	از	موارد	زنده	گی	شان	رنج	می	برند.	

این	در	حالی	است	که	ترکیه	با	ارائه	قانون)شامره		۴۳۲۰(	حفاظت	از	خانواده	در	سال	۱۹۹۷م،	

خشونت	های	 از	 حفاظت	 برای	 مدنی	 روش	های	 ارائۀ	 با	 گردید،	 ویرایش	 ۲۰۰۷م	 سال	 در	 که	

خانوادگی	در	صدر	فهرست	کشور	ها	قرار	دارد.	این	قانون	یک	روشی	از	حفاظت	را	فراهم	می	کند	

تا	زمانی	که	در	تحت	 از	اعضای	خانواده	خود	 از	دست	هر	یک	 آن	قربانیان	سوءاستفاده	 که	در	

یک	سقف	زنده	گی	می	کنند،	چه	مرد	و	چه	زن،	به	طور	مستقیم	و	یا	از	طریق	یک	منایندۀ	عمومی	

قوانین	شهرداری	 در	 مذکور،	 قانون	 احضار	می	شوند.	 در	محکمۀ	خانواده	گی،	 به	خاطر	جلب	

نیز	گنجانیده	شده	است	که	هدف	از	آن	حامیت	شهردار	با	رسمایه	۵۰	هزار	نفری	بخاطر	ایجاد	

پناهگاه	برای	زنان	و	کودکان	برای	مبارزه	علیه	خشونت	خانوادگی	می	باشد.

مختلف	 کشورهای	 در	 قانونی	 سپرهای	 شکست	 دهندۀ	 نشان	 فقط	 فوق	 درصدی	های	 	

روش	های	 ارائۀ	 و	 خانوادگی	 خشونت	 به	 منجر	 که	 است	 واقعی	 علت	 حل	 بخاطر	 اسالمی	

صحیح	برای	جلوگیری	از	گسرتش	این	پدیده	می	شود.	این	به	دلیل	رسدرگمی	تعریف	خشونت	

خانوادگی	است	که	از	معنای	لغوی	آن	تجاوز	کرده	و	باعث	آسیب	رساندن	به	فرزندان،	همرسان،	

ساملندان	یا	هریک	از	اعضای	خانواده	می	گردد	که	در	هامن	خانه	ساکن	اند؛	درحالی	که	در	اصل	

به	سوءاستفاده	استوار	است	و	به	عنوان	عدم	برابری	بین	دو	جنس	با	توجه	به	رویکرد	انسانی	در	

نظر	گرفته	شده	است.	
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بنابر	این،	حکم	رشیعت	اسالمی	در	خصوص	نظام	اجتامعی	از	آن	جا	که	قوانین	رشیعت	

علیه	مفاهیم	سیکولری	و	لیربالی	به	خصوص	مفهوم	آزادی	و	برابری	تاخت،	طبقه	بندی	گردیده	

و	تحت	کتگوری	خشونت	خانگی	قرار	گرفت.	این	از	نتیجۀ	قوانین	رشیعت	اسالمی	است	که	

با	درنظرداشت	آن،	طبق	دیدگاه	مؤسسات	حقوقی	و	سازمان	های	قانونی	و	بین	املللی،	اولویت	

مرد،	اقتدار	او	و	تصمیم	واحدش	در	مدیریت	خانواده	یک	اصل	است.	در	عین	حال،	زن	برای	

این	که	از	حقوقش	مستفید	شود،	نادیده	گرفته	می	شود؛	زیرا	این	سازمان	ها	معتقد	اند	که	زن	نیز	

مسئولیت	های	مشابهی	مرد	را	دارا	می	باشد.	به	همین	ترتیب،	این	سازمان	ها	به	تبلیغات	می	پردازند	

که	اسالم	در	مسئلۀ	میراث	بر	یک	فضای	پدر	ساالرانه	مجاز	داده	است	که	منجر	به	حاشیه	کشاندن،	

اهانت	و	رسزنش	زن	از	دید	مالی	می	شود.			آن	ها	این	مسئله	را	با	مثالی	از	اقتدار	مرد	در	ارتباط	

با	زن	و	تعهد	مالی	با	او	و	این	که	با	مرد	به	طور	یکسان	میراث	به	ارث	منی	برد،	تأیید	می	کنند	و	از	

لحاظ	اخالقی،	این	که	حکم	چند	همرسی	یا	طالق،	یا	از	لحاظ	جنسی،	وادار	کردن	زن	به	روابط	

نامرشوع	بدون	میل	خودش	و	یا	ازدواج	های	نا	به	هنگام)ازدواج	در	خورد	سالگی(	همه	و	همه	به	

دست	مرد	صورت	می	گیرد.	

لذا	این	همه	گوشه	ای	از	اتهامات	نامناسب	و	جاهالنه	ای	است،	به	هدف	زیر	سوال	بردن	

قوانین	ناب	اسالمی	و	اغفال	اساساتی	که	بر	اساس	این	قوانین	استوار	اند،	به	کار	برده	می	شود.	

به	همین	دلیل	است	که	اصالحیۀ	چهارم	اعالمیه	محو	سوءاستفاده	علیه	زنان	در	دسمرب	۱۹۹۳م	

عمالً	به	مردم	صدا	زد	که		تبعیض	علیه	زنان	جرم	پنداشته	می	شود	و	اجازه	منی	دهد	که	کشورها	از	

طریق	هر	سفارشی	یا	سنت	یا	آیین	های	مذهبی	توجیه	کنند	تا	از	تعهد	خود	برای	ریشه	کن	کردن	آن	

شانه	خالی	کنند	و	این	امر	مستقیامً	اجازه	می	دهد	که	ارزش	های	اسالمی	و	حقوق	زن	از	دیدگاه	

اسالم	در	جامعه	پایامل	شود.	

فلهذا	ما	نباید	نقش	و	نگار	مکارانۀ	فمینیسم	و	روشنفکران	سیکولری	را	در	این		امر	فراموش	

	کنیم	که	فکر	می	کنند	سوءاستفاده	علیه	زنان	در	نتیجه	تبعیض	بوده	و	عدم	قدرت	زن	و	کنرتول	

خانواده	از	سوی	زن	با	مداخلۀ	فرهنگ	و	مذهب	عاملش	می	باشد.	مهم	تر	این	که	آداب	و	رسوم	زن	

را	وادار	می	کند	تا	در	زنده	گی	هیچ	گونه	انتخابی	نداشته	باشد	که	باعث	محدود	شدن	فرصت	ها	
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برایش	گردد.	آن	ها	تصویری	را	نشان	می	دهند	که	اطاعت	از	شوهرش	ضعف	و	شکست	است	و	

از	آنجایی	که	مرد	رسپرست	خانواده	است،	او	را	از	تصمیم	گیری	حذف	می	کند.	هم	چنین،	آن	ها	

برخی	از	قوانین	اسالمی	را	که	به	ندرت	در	بعضی	حاالت	تنبیه	منودن	زن	را	مجاز	داده	است؛	

در	موارد	مختلف	در	جامعه	به	شکل	منفی	آن	به	تصویر	می	کشند؛	مثالً	انحراف	و	رسکشی	زن.

بُوُهنَّ  َفإِْن أَطَْعَنكُْم  ِت تََخاُفوَن نُُشوزَُهنَّ َفِعظُوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِف الَْمَضاِجعِ َواْضِ ﴿َوالالَّ

َفاَل تَْبُغوا َعلَْيِهنَّ َسِبياًل  إِنَّ اللََّه كَاَن َعلِيًّا كَِبيًا﴾	]نساء:	34[

  و)اّما( آن دسته از زنان را که از سرکشی و مخالفت شان بیم دارید، پند و اندرز دهید)و اگر مؤثر 
واقع نشد( در بستر از آن ها دوری نمایید! و)اگر هیچ راهی جز شدت عمل، برای وادار کردن 
آن ها به انجام وظایف شان نبود( آن ها را تنبیه کنید و اگر از شما پیروی کردند، راهی برای تعّدی 

بر آن ها نجویید)بدانید( اهلل)( بلندمرتبه و بزرگ است)و قدرت او، باالترین قدرت هاست(.

به	 پافشاری	 نامحرم،	 با	 سفر	 غیرمسلامن،	 با	 ازدواج	 جنین،	 سقط	 فحشاء،	 از	 جلوگیری	

پرداخت	مهریه	خودرا	ملزم	به	پوشیدن	لباس	رشعی	دانسنت،	بازداشنت	زن	از	به	منایش	گذاشنت	

زیبائی	اش	به	مرد	نامحرم،	بازداشنت	زن	از	آمیخنت	با	مردان	بدون	رضورت	طوری	که	در	رشیعت	

بیان	شده	است؛	اجازه	خواسنت	از	شوهر	جهت	خارج	شدن	از	منزل،	اطاعت	از	اوامر	شوهر،	حق	

دادن	به	پدر	به	خاطر	نام	گذاری	نوزاد	و	پذیرفنت	این	که	شهادت	یک	مرد	برابر	است	با	شهادت	دو	

زن	و	هم	چنان	قوانین	دیگری	نیز	وجود	دارند	که	ادعا	می	کنند	مردان	به	مثابۀ	مانعی	در	برابر	نقش	

زنان	در	فامیل	و	جامعه	قرار	دارند	که	این	قوانین	نوعی	از	بدرفتاری	در	برابر	زنان	بوده	و	از	سوی	

دیگر،	به	عنوان	یک	سلسلۀ	مراتب	در	خصوص	قدرت	میان	زن	و	مرد	جای	گزین	شده	است.	

روی	این	ملحوظ،	آن	ها	به	این	باور	اند	که	الزم	است	متام	این	مفاهیم	با	آن	چه	که	آن	ها	از	

بین	جنس	های	مخالف	 برداشنت	فاصله	 ازمیان	 به	منظور	 آزادی	و	توامنند	سازی	زنان	 مساوات،	

تعریف	دارند،	جایگزین	شود.	این	در	حالی	است	که	هرگاه	کسی	متون	رشیعت	اسالمی	را	مورد	

بر	 این	که	یکی	 از	لحاظ	 را	 به	وضوح	در	می	یابد	که	اسالم	مرد	و	زن	 غور	و	بررسی	قرار	دهد،	

دیگری	برتری	داشته	باشد،	منی	بیند.	اسالم	هرگز	یکی	از	این	دو	را	بر	دیگری	ترجیع	نداده	است	
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و	نه	هم	به	یکی	از	آن	ها	ستم	کرده	است	تا	بر	دیگری	عدالت	کرده	باشد.	به	همین	ترتیب،	اسالم	

هرگز	معیار	تبعیض	و	یا	مساوات	بین	این	دو	را	مطرح	نکرده	است؛	بلکه	اصول	و	قواعد	منظم	

فطرت،	 با	 سازگار	 که	 است	 گرفته	 نظر	 در	 دو	 این	 تنوع	 و	 نقش	 در	خصوص	 را	 منصفانه	ای	 و	

ویژگی	ها	و	طبیعت	آن	ها	می	باشد.

بنابر	این،	بر	متام	مسلامنان	واجب	است	تا	به	متام	این	اتهامات	و	ادعاهای	جاهالنه	پشت	

گردانیده	و	از	رگ	رگ	وجودشان	این	مفاهیم	غلط	را	پاک		منایند؛	زیرا	متام	این	ادعا	های	غلط	

و	بی	اساس	بهانه	های	خطرناکی	اند	که	به	هدف	اغفال	مسلمین	که	گویا	این	همه	خشونت	های	

درون	فامیلی	در	حال	رشد	ناشی	از	قوانین	رشیعت	اسالمی	اند،	به	پیش	برده	می	شود	تا	باشد	

ایدیولوژی	 که	 را	 افکار	غربی	 آن	ها	 بر	 و	 دور	ساخته	 به	 اسالمی	شان	 عقیدۀ	 از	 را	 که	مسلامنان	

رسمایه	داری	از	آن	به	وجود	آمده	است،	تطبیق	منایند.

از	این	رو،	بهرتین	گزینه	برای	کسانی	که	می	خواهند	راه	حل	های	درست	در	خصوص	مشاکل	

خشونت	های	خانوادگی	ارائه	دهند،	این	است	که	بازنگری	و	بازبینی	دیدگاه	های	روشنگرانه	خود	

را	از	طریق	تحقیقات	جامع	و	کامل	در	عوامل	ریشه	ای	این	مشکالت	و	راه	حل	آن	از	خود	به	جای	

بگذارند.	اینک	به	برخی	از	نکات	در	ذیل	اشاره	می	کنیم:	

	 	کناره	گیری	از	ارزش	های	آزادی	لیربالی	و	مفاهیم	غیراسالمی	ناشی	از	ذهن	ناقص	برش		

که	روابط	میان	مرد	و	زن	را	حسب	هوای	نفس			تنظیم	منوده	و	مفاهیم	درست	و	نابی	که	

توسط	خالق	تنظیم	شده	است،	کنار	می	گذارد	و	این	چیزی	است	که	رسشت	آدمی	را	در	

منافع	 بر	رسی	 را	 انسان	ها	 ایجاد	می	کند	و	 انسان	 را	در	 داده	خودخواهی	 تغییر	 خانواده	

خود	دشمن	یکدیگرمی	سازد	که	در	نتیجه	منجر	به	پارچه	پارچه	ساخنت	خانواده،	ایجاد	

دشمنی	و	شکاف	در	روابط	میان	اعضای	خانواده	می	گردد.	در	کنار	این،	این	آزادی	ها	به	

بزرگ	ترین	سهم	رسگرمی	و	لذت	شخصی	تبلیغ	می	کند؛	حتی	اگر	این	کار	به	نوشیدن	

مرشوبات	الکولی	و	سوءاستفاده	از	مواد	مخدر	منتهی	شود.	خیلی	واضح	است	که	تأثیر	

این	فالکت	تنها	به	فرد	معتاد	خالصه	منی	شود؛	بلکه	از	طریق	این	حالت	و	وضعیت	غیر	

ثابت	و	ناتوانی	را	که	در	کنرتول	رفتار	خود	دارد،	به	افرادی	که	نزدیک	به	او	هستند،	آسیب	
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می	رساند.	عالوه	بر	این،	اجازه	دادن	به	این	آزادی	های	وحشی	مانند	عدم	اعتامد	بین	زن	

و	شوهر،	حسادت	غیرقابل	کنرتول	و	فضای	واکنشی)برقی(	را	ایجاد	می	کند	که	در	نتیجه	

منجر	به	خشونت	های	زبانی	به	عنوان	یک	عکس	العمل	می	گردد.

	 نادیده	گرفنت	ارزش	زن	و	تنزل	مقام	او	در	جامعه	از	طریق	به	منایش	گذاشنت	تصاویر		

برهنه	و	نیمه	برهنه	در	پوسرتها	به	عنوان	اعالنات	تجارتی	به	منظور	جلب	مشرتیان	و	به	

به	هدف	کسب	 تجارتی	 پاکت	محصوالت	 به	روی	 آن	 بدن	 از	 منایش	گذاشنت	قسمتی	

درآمد،	بهره	برداری	از	جنسیت	او	در	فروشگاه	ها،	باشگاه	ها،	قهوه	خانه	ها...	چیزی	است	

که	این	دیدگاه	تجاری	طامع	به	بهانۀ	این	که	او	را	به	استقاللیت	اقتصادی	می	رساند،	چنان	

به	سادگی	مورد	 انسانی	اش	 ارزش	 از	 با	محروم	شدن	 او	وارد	کرده	است	که	 بر	 فشاری	

به	فحشا	و	اعامل	 تا	دست	 به	حدی	که	تشویق	می	شود	 قرار	گرفته	است؛	 استفاده	 سوء	

نامرشوع	بزند.	در	کنار	این،	همه	شیوه	ها	و	آداب	و	رسوم	مزخرف	و	فاسد	و	سنت	های	

از	ساده	ترین	 ندارد،	در	برخی	مناطق	زنان	 با	اسالم	 ارتباطی	 موروثی	غلط	که	هیچ	گونه	

حقوق	خود	به	عنوان	تحصیل	محروم	می	شوند،	حق	نظر	ندارند	و	یا	هم	رضایت	شان	در	

خصوص	ازدواج	نادیده	گرفته	می	شود	یا	این	که	از	میراث	محروم		می	گردند	وغیره	از	این	

قبیل	رفتار	های	دیگر	که	اقتدار	مرد	در	رهربی	خانواده	را	به	منایش	می	گذارد؛	طوری	که	

یا	 و	 باشد	 داشته	 اجازه	 آن	 انجام	 به	 انجام	می	دهد،	خواه	 را	که	دلش	بخواهد،	 هرکاری	

این	که	حق	انجام	آن	را	نداشته	باشد.	بناًء	متام	این	ها	مواردی	اند	که	از	طرف	مرد	باالی	

زن	تحمیل	می	گردد	تا	در	مقابل	آن	رسخم	منوده	و	از	متام	آن	مطیعانه	اطاعت	مناید،	از	

این	رو،	مرد	با	استفاده	از	موارد	فوق	یک	فضای	مملو	از	سوء	استفاده	را	ایجاد	می	کند	و	

هرطوری	که	دلش	بخواهد	در	مقابل	زن	انجام	می	دهد.

	 نبود	یک	فکرۀ	درست	در	خصوص	پیش	برد	حقوق	و	مسئولیت	هایی	که	هریک	از	زن	و		

شوهر	باید	آن	را	رعایت	کنند،	نبود	یک	نظام	سازمان	یافته	مبنی	بر	تقسیم	مسئولیت	های	که	

انجام	آن	استند	و	درهم	پیچیدگی	مسئولیت	ها	هرکدام	 به	 از	زن	و	شوهر	مکلف	 هریک	

فضای	مملو	از	فشار	و	درگیری	را	ایجاد	می	کند.	نبود	راه	حل	های	مناسب	پیرامون	ایجاد	
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تعادل	در	خانوده،	قطعاً	که	منجر	به	مشاجره	های	متداوم	در	خانواده	می	گردد.

این	از	فضل	پروردگار	باالی	برشیت	است	که	او		اساسات	و	محدودیت	هایی	را	برای	

تقویت	روابط	 پیش	گیرانه	در	جهت	 به	عنوان	روش	های	 روابط	خانوادگی	وضع	کرده	است	که	

خانواده	در	مقابل	خشونت	های	خانوادگی	نقش	اساسی	را	بازی	می	کند	و	این	چیزی	است	که	

اسالم	به	منظور	ایجاد	یک	محیط	خانوادگی	امن	به	انجام	آن	هدایت	داده	است.

	 ایجاد	تقوی	در	روح	و	روان	مردم؛	پس	هرکی	به	آن	چنگ	زند،	وجیبه	اش	را	که	بر	وی		

پروا	 نهان	 و	 آشکار	 در	 پروردگارش	 از	 و	 کرد	 درک	خواهد	 است،	 گردانیده	شده	 فرض	

خواهد	کرد.	رسول	الله	ملسو هيلع هللا ىلص	می	فرماید:

»َما ِمْن َعْبٍد يَْسَتِْعيِه اللُه َرِعيًَّة، َيُوُت يَْوَم َيُوُت َوُهَو َغاشٌّ لَِرِعيَِّتِه، إِلَّ َحرََّم اللُه َعلَْيِه 

الَْجنََّة«	)رواه	مسلم(

  بنده ای که اهلل)( او را بر رعیتی گماشته و در حالی که نسبت به رعیتش غش و خیانت کرده 
است، می میرد، اهلل)( بهشت را بر او حرام گردانیده است.

این	حدیث	رشیف	دال	بر	این	است:	هر	حاکمی	که	مسئولیتی	را	بر	عهده	دارد	و	هرمردی	که	

مسئول	خانواده	اش	می	باشد	و	خود	را	در	برابر	تأمین	حقوق	افراد	خانواده	اش	مکلف	می	داند،	باید	

آن	چه	را	که	برای	خانواده	الزم	می	داند،	فراهم	کند	و	با	خانم	و	فرزندانش	به	نیکویی	رفتار	کند.	با	

این	حال،	زن	در	امور	داخلی	منزل		و	کسانی	که	با	او	زندگی	می	کنند،	نیز	مسئول	است.	روی	این	

ملحوظ،	تقوی	بهرتین	تنظیم	کننده	برای	فضای	متایالت،	خیاالت	و	آروزهایی	است	که	این	روابط	

به	وسیلۀ	آن	به	پیش	می	رود.	بناًء	این	تقوی	است	که	به	وسیلۀ	آن	شخص	درک	می	کند	که	یکی	از	

مخلوقات	خالق	اش	بوده	و	بندۀ	او	می	باشد،	با	تخطی	از	اوامر	پروردگارش	مجازات	خواهد	شد	

و	با	انجام	اعامل	شایسته	در	مسیر	اطاعت	از	پروردگارش	پاداش	داده	خواهد	شد.

از	منظر	اسالمی	در	نظر	گرفنت	جایگاه	ویژه	و	موقف	درست	و	مناسب	 تغییر	دیدگاه	زن	

بر	کسانی	که	الله		و	رسول	الله	ملسو هيلع هللا ىلص	آن	را	جای	گاه	خاصی	داده،	می	باشد.	روی	این		ملحوظ،	

از	بهرتین	اعامل	 اقارب	را	 با	همرس،	فرزندان،	اعضای	خانواده	و	 الله	ملسو هيلع هللا ىلص	رفتار	درست	 رسول	
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عنوان	منوده	و	کسانی	که	به	انجام	این	اعامل	مبادرت	می	ورزند،	از	بهرتین	مردم	خوانده	است.	

طوری	که	می	فرماید:

»َخْيُكُْم َخْيُكُْم لَْهلِه، َوأَنَا ِمْن َخْيِكُْم لَْهِل« )رواه	ترمذی	و	ابن	ماجه(

  بهترین شما کسی است که با خانواده اش بهترین برخورد را دارد و من بهترین شما در امور 
خانواده ام هستم.

و	 تربیت	 طوری	که	 است؛	 داده	 قرار	 اولویت	 در	 تولدش	 زمان	 از	 را	 زن	 از	 مراقبت	 اسالم	

پرورش	آن	را	وسیله	جنت	رفنت	برای	والدینش	قرار	داده	است.	عبدالله	ابن	عباس	ما	می	فرماید	

که	رسول	الله	ملسو هيلع هللا ىلص	فرمودند:	

»َمْن ُولَِدْت له ابنٌة فلم يِئْدها ومل يُهْنها، ومل يُؤثْر ولَده عليها -يعني الذكَر- أدخلَه اللُه 

بها الجنة« )رواه	احمد،	تصحیح	حاکم(

  کسی که صاحب دختری می شود و آن را زنده دفن نمی کند و بر او اهانت روا نمی دارد و پسرش 
را بر او ترجیح نمی دهد، اهلل)( وی را داخل جنت می کند.

پس،	مادامی	که	بزرگ	می	شود،	تحت	محافظت	و	مراقبت	محافض	اش)پدر(	قرار	می	گیرد	

و	این	پدر	در	واقع	از	بزرگ	ترین	محافظ	او	به	شامر	می	رود	و	او	را	از	هرگونه	آسیبی	محافظت	

بر	شوهرش	الزم	 ازدواج	می	کند،	مورد	احرتام	قرار	گرفته،	عزیز	می	شود	و	 می	کند.	هنگامی	که	

می	گردد	تا	با	او	به	نیکویی	رفتار	کند	و	با	او	مهربان	باشد.	الله		می	فرماید:	

﴿َوَعارِشُوُهنَّ ِبالَْمْعُروِف﴾ ]نساء:	19[

  و با آنان به طور شایسته رفتار کنید.

بیان	کرده	است؛	طوری	که	 آنان	 الله	ملسو هيلع هللا ىلص	متام	خوبی	ها)رفتار		های	نیکو(	را	در	حق	 	رسول	

می	فرماید:
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»اْسَتْوُصوا ِبالنَِّساِء َخْيًا«	)رواه	ابن	ماجه(

  با زنان به نیکویی رفتار کنید!

هم	چنان	رسول	گرامی	ملسو هيلع هللا ىلص	بر	شوهران	دستور	داده	است	تا	نباید	در	مقابل	همرسان	شان	به	

زشتی	رفتار	کنند،	اشتباهات	و	کمبودی	های	شان	را	نادیده	بگیرند	و	از	فضایل	و	پاکدامنی	آن	ها	

تقدیر	منایند	تا	زندگی	شان	به	وجه	پسندیده	به	پیش	برود:

»َل يَْفرَْك ُمْؤِمٌن ُمْؤِمَنًة إِْن كَرَِه ِمْنَها ُخلًُقا َرِضَ ِمْنَها آَخَر« )رواه	مسلم(

  هیچ مرد مؤمنی با زن مؤمنی بغض نورزد؛ زیرا اگر یک خصلتش او را ناخوشایند سازد، خصلت 
دیگرش او را خشنود می گرداند.

عالوه	بر	این،	پروردگار	کائنات	مردان	را	از	لت	و	کوب	بی	مورد	زنان	نهی	کرده	است؛	زیرا	

متقابل	 واکنش	 به	 منجر	 کند،	 فراهم	 تغییراتی	 زناشوی	 زندگی	 در	 رفتارش	 در	 این	که	 عوض	 به	

می	گردد.	چنان	چه	که	رسول	الله	ملسو هيلع هللا ىلص	می	فرماید:	

»َل يَْجلُِد أحُدكم اْمَرأَتَُه َجلَْد الَْعْبِد ثُمَّ يَُجاِمُعَها ف آِخِر الَْيْوِم«	)رواه	بخاری(

  هیچ یک از شما زن خود را مانند برده نزند، چه بسا در پایان روز با او هم بستر می شود.

	واجب	می	گردد	و	عدم	 الله	 از	 از	اطاعت	 	مادامی	که	مادر	است،	اطاعت	از	وی	پس	

قدر	دانی	و	اطاعت	از	وی	و	بد	رفتاری	در	برابرش	پس	از	رشک	آوردن	به	الله		از	گناهان	کبیره	

محسوب	می	گردد.	الله		می	فرماید:	

أَْو  أََحُدُهاَم  الِْكَبَ  ِعنَدَك  يَْبلَُغنَّ  ا  إِمَّ إِْحَسانًا   َوِبالَْوالَِديِْن  إِيَّاُه  إِلَّ  تَْعُبُدوا  أَلَّ  َربَُّك  ﴿َوَقَضٰ 

ِكاَلُهاَم َفاَل تَُقل لَُّهاَم أُفٍّ َوَل تَْنَهرُْهاَم َوُقل لَُّهاَم َقْوًل كَِريًا﴾	]ارساء:	23[

 	و	پروردگارت	فرمان	داده	که	جز	او	را	نپرستید	و	به	پدر	و	مادر	نیکی	کنید!	هرگاه	یکی	از	آن	
دو،	یا	هر	دوی	آن	ها،	نزد	تو	به	سن	پیری	رسند،	کم	ترین	اهانتی	به	آن	ها	روا	مدار	و	بر	آن	ها	فریاد	



47

47

مزن	و	گفتار	لطیف	و	سنجیده	و	بزرگوارانه	به	آن	ها	بگو!

پیامرب	بزرگوار	اسالم	ملسو هيلع هللا ىلص	بر	ما	توصیه	کرده	است	تا	با	والدین	خود	به	مهربانی	رفتار	کنیم.	او	

ملسو هيلع هللا ىلص	می	فرماید:	مادر	تان...	مادر	تان...	مادر	تان....	سپس	پدر	تان	تا	باشد	که	آن	ها	را	احرتام	مناییم	

و	حقوق	شان	را	اداء	کنیم.

	 سوء	استفادۀ	جنسی	و	تبلیغاتی	از	زنان	و	مبارزه	با	این	دیدگاه	که	زنان	به	عنوان	یک	جنس		

پست	و	یک	کاالی	تجارتی	محض	هستند	و	در	نظر	گرفنت	او	به	عنوان	یک	امتعۀ	زیبایی	و	

لذت	ممنوع	می	باشد؛	بلکه	باید	از	هرگونه	تحقیر	و	اهانت	حفاظت	شود.	بناًء	الزم	است	

تا	زنان	را	وادار	به	پوشیدن	لباس	اسالمی	منوده	و	از	پوشیدن	هرگونه	وسایل	زینتی	در	

مقابل	مردان	نامحرم	باز	داشته	شوند.

	 از		 آنان	 بازداشنت	 پنهانی،	 از	نشست	های	 میان	زن	و	مرد،	ممنوعیت	 سازماندهی	روابط	

آمیزش	آزادانه	با	مردان	اجنبی،	مطمنئ	بودن	از	این	که	هیچ			گونه	فضای	خاصی	وجود	ندارد	

که	منجر	به	روابط	نامرشوع	و	یا	هم	رفتار	های	مشکوک	که	سبب	تحریک	حسادت،	ایجاد	

شک	و	تردید،	خدشه	دار	کردن	فضای	اعتامد	و	روی	آوردن	به	سوء	استفاده	جنسی	شود.	

علی	الرغم	این،	اسالم	به	مردان	و	زنان	مؤمن	واجب	گردانیده	تا	چشامن	شان	را	از	نگاه	

کردن	به	نامحرمان	بازداشته	و	پاکدامنی	اختیار	منایند	تا	باشد	که	این	دو	بنیاد	محکمی	از	

یک	رابطۀ	سامل	انسانی	را	بر	مبنای	احرتام	متقابل	و	یک	زندگی	مشرتک	را	در	میان	خود	

تشکیل	دهند.	

	 مدیریت	خانواده	یگانه	راهی	است	که	از	سازماندهی	نقش	ها	در	خانواده	نشئت	می	کند	و		

مسئولیت	ها	را	به	وجه	احسن	بر	هرکدام	از	اعضای	خانواده	حسب	توانائی	و	ظرفیت	آنان	

تقسیم	می	کند؛	این	امر	به	اختالف	و	درگیری	در	فامیل	پایان	می	دهد.	بنابر	این،	الزم	است	

برده	شود،	حجم	مسئولیت	 باال	 پیش	می	برند،	 به	 را	 آنانی	که	مسئولیتی	 آگاهی	 تا	سطح	

گفتگو	 برای	 اتاقی	 آنان	 نظریات	 و	جهت	گرفنت	 گرفته	شود	 نظر	 در	 آنان	 بر	 سپرده	شده	

برای	شان	در	نظر	گرفته	شود.	این	امر	موجب	محدود	شدن	احتامل	اختالف	و	درگیری	

در	خانواده	می	گردد.
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	 ایجاد	مثلت	زندگی	زناشویی:	آرامش،	مؤدت	و	رحمت.	الله		می	فرماید:		

ًة َوَرْحَمًة إِنَّ  َودَّ ْن أَنُفِسكُْم أَْزَواًجا لَِّتْسكُُنوا إِلَْيَها َوَجَعَل بَْيَنكُم مَّ ﴿َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَكُم مِّ

لَِك َليَاٍت لَِّقْوٍم يََتَفكَُّروَن﴾ ]روم:	21[ ِف َذٰ

  و از نشانه های او اینست که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش 
تفّکر  برای گروهی که  است  نشانه هایی  این  در  داد؛  قرار  و رحمت  موّدت  میان تان  در  و  یابید 

می کنند!

زن	تکیه	گاه	مرد	است	که	در	کنار	آن	راحت	می	باشد	و	با	او	احساس	امنیت	می	کند؛	به	همین	

ترتیب،	مرد	در	کنار	زن	راحت	بوده	و	احساس	آرامش	می	کند.	پس	اگر	شوهر	او	را	دوست	بدارد،	

بی	گامن	او	نیز	با	بهرتین	وجه	با	شوهرش	رفتار	می	کند	و	اگر	کدورتی	در	دل	می	داشته	باشد،	باید	

با	او	به	نیکی	رفتار	کند؛	نه	این	که	بر	او	ستم	روا	بدارد	و	او	را	مورد	لت	وکوب	قرار	دهد.	هم	چنان	

این	نیز	مهم	است	که	ما	باید	از	این	مفهوم	که	اقتدار	با	مردان	است،	حامیت	کنیم،	زیرا	این	نعمتی	

از	جانب	پروردگار	متعال	به	ویژه	برای	زنان	و	در	مجموع	برای	خانواده	است.	از	طریق	همین	

اقتدار،	مرد	مکلف	بر	انجام	دو	مسئولیت	خطیر	است:	نخست،	حفظ	و	مراقبت	خانواده	به	بهرتین	

ایمنی	 ارائۀ	خدمات	 ثانیاً	 و	 آن	 از	 و	حامیت	 خانواده	 مدیریت	 و	مرصف؛	 قبیل	خرچ	 از	 شکل	

برای	اعضای	خانواده	و	متوقف	ساخنت	هرگونه	آسیبی	که	قرار	است	به	خانواده	اصابت	کند؛	به	

گونه	ای	که	مرد	مکلف	است	تا	در	مقابل	متام	خطرات	حتی	به	قیمت	جان	خود	ایستادگی	مناید:	

رسول	الله	می	فرماید:

»َوَمْن ُقِتَل ُدوَن أَْهلِِه َفُهَو َشِهيٌد«	)رواه	ترمذی(

   کسی که در راه دفاع از خانواده اش کشته می شود، شهید است.

اسالم	طالق	را	که	از	مبغوض	ترین	حالل	محسوب	می	شود،	مجاز	داده	است	تا	هرازگاهی	که	

تنش	ها	و	اختالفات	میان	زوجین	اتفاق	می	افتد،	به	معضالت	خانواده	گی	نقطۀ	پایان	گذاشته	و	
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احسن	ترین	راهی	برای	جدایی	میان	دو	زوج	باشد.	حکم	طالق	مستلزم	رهایی	همرس	با	بهرتین	

راه	ممکن	بدون	هیچ	گونه	خشونت	و	سوءاستفاده	می	باشد	و	این	زمانی	صورت	می	گیرد	که	متام	

روش	های	مصالحه	میان	شان	به	ناکامی	منجر	شده	و	هیچ	گونه	فرصتی	برای	زندگی	کردن	در	زیر	

یک	سقف	نداشته	باشند.	

در	فرجام	باید	گفت	که	خالق	کائنات	نسبت	به	آنچه	که	خلق	کرده	است)انسان(	آگاه	است	

و	او	تعالی	می	داند	که	چه	چیز	برای	خلق	اش	بهرت	است.	از	این	رو،	قوانینی	برای	آن		فرو	فرستاده	

الهی	نشئت	می	کند،	جز	رحمت	برای	برشیت	 این	احکام	و	قوانین	 از	 است	و	هر	آن	چیزی	که	

نیست	و	همین	احکام	الهی	اند	که	خانوادۀ	مسلامن	را	حفظ	منوده	و	به	راه	راست	هدایت	می	کند	.	

با		این	حال،	هرگاه	ما	از	این	قوانین	بنیادی	پا	فراتر	گذاریم،	منجر	به	انفصال	و	بدبختی	اعضای	

خانواده	میان	مرد،	زن	و	کودکان	خواهد	شد؛	دایرۀ	رهربی	خانواده	از	کار	می	افتد	که	باعث	گسرتش	

و	تشدید	خشونت	خانوادگی	شده	و	امکانات	زندگی	را	که	هریک	از	اعضای	خانواده	نیازمند	آن	

می	باشند،	فلج	می	سازد؛	به	عنوان	مثال:	کم	بود	امنیت	و	اختالالت	ذهنی	را	به	بار	می	آورد	که	این	

امر	باعث	فروپاشی	و	پراگنده	گی	خانواده	می	گردد.

نِّي ُهًدى َفَمِن اتََّبَع ُهَداَي َفاَل يَِضلُّ َوَل يَْشَقٰى﴾ ]طه	:	123[ ا يَأْتَِينَّكُم مِّ ﴿َفإِمَّ

  پس هرگاه هدایت من به سراغ شما آید، هرکس از هدایت من پیروی کند، نه گمراه می شود 
و نه هم در رنج خواهد بود!

هاجر یعقوبی 

عضو دفرت مطبوعاتی مرکزی حزب التحریر
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از	شام	با	این	پیام	اسالم	قدردانی	می	کنم:	

السالم	علیکم	و	رحمة	الله	و	برکاته!

بسم	الله	الرحمن	الرحیم،	الله	سبحانه	در	قرآن	کریم	می	فرماید:

الُْهَدى  ُهَو  اللِّه  إِنَّ ُهَدى  ُقْل  ِملََّتُهْم  تَتَِّبَع  النََّصاَرى َحتَّى  َولَ  الَْيُهوُد  َعنَك  تَرَْض  ﴿َولَن 

َولَِئِ اتََّبْعَت أَْهَواءُهم بَْعَد الَِّذي َجاءَك ِمَن الِْعلِْم َما لََك ِمَن اللِّه ِمن َوِلٍّ َولَ نَِصيٍ﴾ 

]بقره:	۱۲۰[

  هرگز یهود و نصارا از تو راضی نخواهند شد)تا به طور کامل تسلیم خواسته های آن ها شوی 
و( از آیین آنان پیروی کنی. بگو: هدایت، تنها هدایت الهی است و اگر از هوی و هوس های آنان 
پیروی کنی، بعد از آن که آگاه شدی، هیچ سرپرست و یاوری از سوی اهلل)( برای تو نخواهد 

بود! 

خواهران گرامی!	موضوع	زنان	یکی	از	موضوعاتی	است	که	غرب	برای	گسرتش	متدن	و	

مفاهیم	اش،	به	خصوص	در	جهان	اسالم،	آن	را	اختیار	کرده	است.	آنان	اهداف	شان	را	مرتب	کردند،	

طرح	های	شان	را	تنظیم	کردند،	وسایل	شان	را	تعیین	کردند	و	پول	هنگفتی	را	تخصیص	دادند	تا	

مدل	سیکولر	دیموکراتیک	شان	را	تحمیل	کنند؛	مدلی	که	بر	شکست	انسجام	خانواده	های	مسلامن	

متمرکز	است	تا	بتواند	پایه	های	جامعه	را	در	رسزمین	های	اسالمی	قطع	و	گره	های	خانواده	را	پاره	

کند	و	از	گسرتش	مفاهیم	غربی	با	متام	ارزش	های	)اخالقی	و	رفتاری(	ناقص	اش،	مانند	جوامع	

غربی،	مراقبت	کند؛	طوری	که	رسانجام	به	انهدام	جامعه	در	رسزمین	های	اسالمی	منجر	می	شود؛	

این	هامن	چیزی	است	که	آنان	به	دنبال	اش	هستند.	

منظور	 به	 و	 مسلامنان	 توسط	 کفری	 مفاهیم	 پذیرش	 سهولت	 برای	 غرب	 آن	که	 از	 پس	

پوشاند،	 اسالمی	 منای	 با	 را	 آن	ها	 عمداً	 اسالم،	 عنوان	 به	 اسالمی	 زنده	گی	 در	 ریشه	کردن	شان	

پیچیده	گویی،	 و	 ابهام	 بدون	 تا	 داده	است	 نشان	 متکربانه	 و	 آشکارا	 را	 پنهان	اش	 عداوت	 اخیراً	

منت سخرنانی پنجم

حزب التحریر - والیه لبنان

آجندای برنامه های ملی و بین المللی

 علیه قوانین خانواده گی اسالم
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جنگ	بی	رحامنه	ای	را	علیه	حدود	دین	اسالم	اعالن	کند.	بناًء	غرب	بر	عناوین	مهم	و	خطرناکی؛	

به	 ادعایش	 با	 تا	 الهی	مترکز	کرد	 بازسازی	دینی،	گسرتش	خطابۀ	دینی	و	اصالح	قوانین	 چون:	

احکام	 برابر	 در	 پیروزی	 کسب	 برای	 ترتیب،	 این	 به	 و	 داشته	باشد	 همخوانی	 نوآوری	 و	 مدرنیته	

اسالم،	مخصوصاً	آن	عده	احکامی	که	به	خانوادۀ	اسالمی	مرتبط	است،	آماده	شود.	آن	ها	تیرهای	

در	 را	 آنان	 نقش	 اهمیت	 می	گیرند؛	چون	 هدف	 باعفت	 و	 مسلامن	 زنان	 طرف	 به	 زهرآگین	شان	

خانواده	و	زنده	گی	اجتامعی	می	دانند.	به	منظور	اجرای	طرح	های	شان	برای	حمله	به	اسالم	و	محو	

آن	از	قلب	های	مسلامنان،	الزم	بود	تا	به	طرف	زن	ها	بیایند	و	او	را	از	نخستین	نقش	اش	به	عنوان	

یک	مادر،	یک	زن	و	تولد	کنندۀ	مردان	متقی،	هوشیار	و	آگاه	از	دین	و	خلقت	بی	همتایش	و	یک	

قهرمان	ساز	دور	کنند.	

و	 پیامن	ها	 پذیرفته	اند.	 کامالً	 را	 این	 سازمان	هایش	 متام	 با	 سازمان	ملل	 و	 امریکا	 ازین	رو،	

سال	 در	 زنان	 سیاسی	 حقوق	 عهدنامۀ	 مانند	 شده	است؛	 بسته	 بسیاری	 بین	املللی	 اعالمیه	های	

۱۹۵۲م،	اعالمیۀ	تهران	برای	حقوق	زنان	در	سال	۱۹۶۸م،	اعالمیۀ	منع	هرگونه	تبعیض	جنسیتی	

علیه	زنان)CEDAW(	در	سال	۱۹۷۹م	و	هم	چنان	یک	سلسله	کنفرانس	های	بین	املللی	بر	رس	

سال	۱۹۷۵م)سال	 در	 کنفرانس	 اولین	 عهدنامه	ها.	 این	 تطبیق	 و	 تخصیص	 برای	 زنان	 موضوع	

بین	املللی	زنان(	در	مکسیکو	برگزار	شد،	که	به	مساوات،	ترقی	و	صلح	فرامی	خواند.	کنفرانس	

کوپنهاک	برای	زنان	در	سال	۱۹۸۰م،	کنفرانس	نایروبی	در	سال	۱۹۸۵م	و	کنفرانس	نفوس	و	

انکشاف	در	کایرو	در	سال	۱۹۹۴م	برگزار	شد	که	به	دستیابی	خدامات	صحی	جنسی	و	تکرثی،	

شامل	کنرتول	تولد،	اشاره	داشت.	سپس	کنفراس	بیجینگ	در	سال	۱۹۹۵م	و	کنفرانس	هالند	در	

سال	۱۹۹۹م	که	در	نتیجه،	هم	جنس	گرایی،	سقط	جنین	و	زنا	را	تحت	نام	آزادی	جنسی	جوانان	

قانونی	کردند.	

هم	چنان،	از	این	کنفرانس	های	بین	املللی،	کنفرانس	های	منطقه	ای	نیز	برای	بحث	در	مورد	

انکشاف،	 و	 زنان	 خانواده،	 و	 زنان	 تحصیل،	 و	 زنان	 آگاهی،	 و	 زنان	 مانند	 شده	اند؛	 ایجاد	 زنان	

توانایی	اقتصادی	زنان	و	دیگر	موضوعاتی	که	برای	گمراهی	زنان،	که	جز	الینفک	و	سنگ	تهداب	

یک	پارچه	گی	و	تراکم	خانواده	اند،	طرح	شدند.	همین	طور،	نباید	سازمان	های	گوناگونی؛	چون	

منت سخرنانی پنجم

حزب التحریر - والیه لبنان
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یک	 و	 کرده	اند	 "جندر"	مترکز	 مفهوم	 روی	 بر	 که	 کرد	 فراموش	 را	 یونیفم	 و	 یونیسکو	 یونیسف،	

فراخوان	آشکار	برای	هم	جنس	گرایی	می	باشند؛	قسمی	که	با	ایجاد	برابری	مطلق	میان	زنان	و	مردان	

و	ازبین	بردن	تفاوت	های	ذاتی	و	حتی	بیولوژیکی	بین	شان	این	قول	الله		را	انکار	می	کنند:	

﴿يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقَناكُم مِّن َذكٍَر َوأُنَثى﴾	]حجرات:	۱۳[

  ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم.

هم	چنان،	آن	ها	به	مفهوم	ازدواج	زودهنگام	و	فرهنگ	تکرث	مترکز	کرده	اند	که	به	میزان	بلند	

خانه	مانده	گی	زنان	و	ترویج	هرزه	گی	و	فساد	منجر	شده	است.	البته،	متام	این	سازمان	ها،	انجمن	ها	

و	کنفرانس	ها	توسط	صندوق	پول،	بانک	جهانی	و	معافیت	بین	املللی	ایجاد	شده	اند؛	نه	به	دلیل	

محبت	و	بخشش؛	بلکه	به	خاطر	این	آیت	مبارکه:	

بِّكُْم﴾  ْن َخْيٍ مِّن رَّ ا يََودُّ الَِّذيَن كََفُروا ِمْن أَْهِل الِْكَتاِب َوَل الُْمرْشِِكنَي أَن يَُنزََّل َعلَْيكُم مِّ ﴿مَّ

]بقره:	۱۰۵[

  کافران اهل کتاب و مشرکان دوست ندارند که از سوی اهلل)( خیر و برکتی بر شما نازل شود.

در	 آزادی	 مشعل	 حمل	 مدعی	 کشورهایی	که	 در	 زنان	 وضعیت	 به	 اگر	 من!	 خواهران 

بد	و	شومی	را	می	بینیم	که	زنان	تحت	نظام	سیکولر	 بنگریم،	وضعیت	 رسزمین	های	مان	استند،	

انعکاس	 وضوح	 به	 ثبت	شده	 احصائیه	های	 در	 حقیقت	 این	 یافته	اند.	 دست	 آن	 به	 دموکراتیک	

یافته	است	طوری	که	این	نوشته	ظرفیت	تذکرش	را	ندارد؛	اما	آن	را	می	توان	تنها	به	چند	مثال	در	

امریکا	که	در	رأس	متدن	غربی	قرار	دارد،	محدود	کرد.	قسمی	که	۷۴درصد	ساملندان	فقیر	و	افراد	

بی	خامنان،	زنان	اند	و	۸۵درصد	تنها	و	بدون	همراه	زنده	گی	می	کنند.	از	۱۹۸۰	تا	۱۹۹۰م	تقریباً	

یک	میلیون	زن	برای	روسپی	گری	استخدام	شده	بودند.	بر	اساس	گزارش	سازمان	کار	بین	امللل،	

همه	ساله	حدود	۱۰۰هزار	طفل	در	امریکا	به	عنوان	روسپی)فاحشه(	مورد	استفاده	قرار	می	گیرند	

که	۹.۸	میلیارد	دالر	صنعت	تجارت	جنسی	این	کشور	را	شامل	می	شود.	

نظر	به	یک	گزارش	CNN	در	نومرب	۲۰۱۷،	رقم	مجموعی	۲۴۹۰۷۸	طفل	از	زنان	بین	سنین	
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۱۵-۱۹	سال	تولد	شده	اند.	آن	ها)غرب	و	در	رأس	امریکا(	در	این	قسمت	به	روابط	نامرشوع	این	

گروپ	سنی	در	کشورها	خودشان	منی	تازند؛	درحالی	که	ازدواج	های	بین	این	سنین	را	در	کشورهای	

اسالمی	زودهنگام	تلقی	می	کنند.	علی	رغم	اطفال	نامرشوع	از	دخرتان	جوان	بین	سنین	مذکور	

در	غرب،	دیده	می	شود	که	این	موضوع	در	اولویت	برنامه	های	سازمان	های	زنان	در	کشور	های	

اسالمی	قرار	گرفته	است.	)این	سازمان	ها	از	این	واقعیت	انتقاد	منی	کنند	که	چرا	در	غرب	خصوصاً	

امریکا	از	دخرتان	مجرد	اطفال	نامرشوع	متولد	می	شود؛		بل	با	کامل	بی	رشمی	شمشیر	انتقاد	شان	

را	از	غالف	بر	این	امر	برکشیده	اند	که	چرا	زوج	های	جوان	در	بین	سنین	19-	15	ازدواج	منوده	و	

طفل	به	دنیا	می	آورند	و	فاصله	میان	نوزاد	را	رعایت	منی	کنند.

در	سال	۲۰۰۰م،	۴۸درصد	خانواده	های	امریکا	اعضای	غیرمتأهل	داشتند	و	پدران	مجرد	

ازدواج	 بدون	 امریکا	 در	 زن	خوردسن	 میلیون	 یک	 بودند.	 مادران	مجرد	۴۲درصد	 و	 ۳۵درصد	

حامله	بودند	و	۴۰۰	هزار	تن	آنان	دست	به	سقط	جنین	زدند.	بیشرت	از	۵۰درصد	مردان	و	۱.۵ 

میلیون	زن	هم	جنس	گرا	شده	اند.	این	تنها	گوشه	ای	از	حاصل	دموکراسی	و	آزادی	است؛	زنده	گی	

بی	نظم	و	اجتامع	فروپاشیده	ای	که	آن	ها	در	آن	زنده	گی	می	کنند	و	می	خواهند	به	هر	وسیله	ای	به	

ما	انتقال	دهند.	

یا	 تأمین	می	شود؟	 این	گونه	 زنان	و	خانواده	های	شان	 منفعت	 آیا	 بناًء خواهران گرامی من!	

هدف	نهفته	در	عقب	این	پروژه	ها	و	عهدنامه	ها	دستیابی	به	زنده	گی	اجتامعی	مسلامنان	و	تخریب	

خانواده	های	اسالمی	با	فاسد	کردن	زنان	مسلامن	و	در	نتیجه،	فاسد	کردن	متام	نسل	مسلامنان	

می	باشد؟	

من	فکر	می	کنم	که	پاسخ	واضح	است	و	متأسفانه،	آن	ها	به	یک	بخش	وسیعی	از	اهداف	و	

برنامه	های	شان	نیز	دست	یافته	اند.	این	موضوع	از	چشم	کسی	که	حالت	زنده	گی	اجتامعی	جهان	

اسالم	را	مشاهده	می	کند،	پوشیده	نیست؛	اوضاع	بد	و	بی	نهایت	متزلزلی	که	خانواده	های	مسلامن	

با	آن	رسوکار	دارند	و	پریشانی	و	اظطرابی	که	تقریباً	متام	جنبه	های	آن	را	احاطه	کرده	است.	

به	خاطر	 وضعیتی	که	 دارند؛	 قرار	 آن	 در	 خانواده	ها	 امروزه	 که	 است	 وضعیتی	 هامن	 این	 بلی،	

اصالحات	قانونی	و	مقیاس	های	سیاسی		قطع	و	گم	شده	است؛	طوری	که	خانواده	های	مان	را	در	متام	
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جنبه	ها	از	ازدواج	و	عهدنامه	های	بزرگ	گرفته	تا	مدیریت	میزان	تولد	متأثر	کرده	است.	در	مرص،	رئیس	

جمهور	سیسی	به	تاریخ	۳۰	سپتمرب	۲۰۱۷م	بر	منع	پدیدۀ	ازدواج	دخرتان	خوردسن	سخت	فشار	آورد	

که	به	وضع	قانون	منع	ازدواج	پیش	از	۱۸	ساله	گی	منجر	شد.	برعالوه،	سازمان	عدالت	و	توسعه-

یک	سازمان	غیردولتی	که	بر	مبنای	اصول	اعالمیۀ	جهانی	حقوق	برش،	حقوق	و	قوانین	بین	املللی	

برشی	توسط	سازمان	ملل	مطرح	شده	است،	عمل	می	کند-	خواستار	وضع	قوانین	سختی	شد	که	سن	

ازدواج	را	برای	مردان	و	زنان	تا	۲۰	سال	باال	بربد؛	برعالوۀ	این	که	یک	قانون	برای	جرم	شناخنت	ازدواج	

بین	املللی،	 این	سازمان	 ازدواج	های	زودهنگام	و	سنتی	وضع	شود.	هم	چنان،	 دخرتان	خوردسن	و	

به	خاطر	بیان	آن	چه	خطر	افزایش	نفوس	در	مرص	و	افزایش	میزان	تولد	خوانده	می	شود،	قانونی	را	طرح	

کرده	است	که	بر	مبنای	آن	از	داشنت	بیشرت	از	دو	طفل	برای	۱۰	سال	مامنعت	می	کند؛	طوری	که	طفل	

سوم	از	گرفنت	حامیت	و	تحصیل	رایگان	محروم	است؛	حال	آن	که،	رشیعت	به	خاطر	افزایش	نوع	برش	

و	به	منظور	تولد	و	تکرث	به	ازدواج	تأکید	می	کند.	رسول	الله	ملسو هيلع هللا ىلص	فرمودند:	

»تََناكَُحوا تَكَاثَُروا تََناَسلُوا َفإِنِّ ُمَباٍه ِبكُُم الَُمَم يَْوَم الِْقَياَمِة«

  ازدواج و تکثر کنید؛ چون من در روز قیامت)به فراوانی تان( نزد دیگر امت ها افتخار می کنم.

در	تونس	وزارت	زنان	و	خانواده	بر	عهدنامۀ	سیداو)CEDAW(	رشایطی	را	تعیین	کرده	است	

که	با	بسیاری	از	احکام	اسالمی،	که	الزمۀ	اسالم	است،	تناقض	دارد.	آن	ها	قانونی	را	وضع	کرده	اند	

که	به	یک	مسلامن	اجازه	می	دهد	با	یک	غیرمسلامن	ازدواج	کند؛	درحالی	که	شارع	این	نوع	ازدواج	

را	به	صورت	رصیح	و	واضح	در	این	نص	حرام	قرار	داده	است:	

﴿يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إَِذا َجاءكُُم الُْمْؤِمَناُت ُمَهاِجَراٍت َفاْمَتِحُنوُهنَّ اللَُّه أَْعلَُم ِبإِيَانِِهنَّ َفإِْن 

 ﴾ اِر َل ُهنَّ ِحلٌّ لَُّهْم َوَل ُهْم يَِحلُّوَن لَُهنَّ َعلِْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناٍت َفاَل تَرِْجُعوُهنَّ إَِل الْكُفَّ

]ممتحنه:	۱۰[

  ای کسانی که ایمان آورده اید! هنگامی که زنان باایمان به عنوان هجرت نزد شما آیند، آن ها را 
آزمایش کنید؛ اهلل)( به ایمان شان آگاه تر است؛ هرگاه آنان را مؤمن یافتید، آن ها را به سوی 
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کفار بازنگردانید؛ نه آن ها برای کفار حالل اند و نه کفار برای آن ها حالل!

حتی	احکام	الهی	پیرامون	نفقه	نیز	امن	منانده	است.	قوۀ	قضائیه	در	یک	قانون	غیرمعمول	مادر	

را	مکلفت	کرده	است	که	بعد	از	طالق	از	همرسش،	در	تأمین	نفقۀ	اطفالش	که	تحت	مراقب	شوهر	

قبلی	اش	قرار	دارند،	رشکت	داشته	باشد؛	در	حالی	که	رشیعت	زن	را	مکلف	نکرده	است	که	نفقه	

را	بپردازد؛	حتی	اگر	توان	آن	را	داشته	باشد؛	اما	در	مقابل،	این	وظیفه	را	به	دوش	رسپرست)مرد(	

آن	ها	گذاشته	است.	نفقه	حق	زن	بر	مرد	است؛	نه	مرحمتی	از	جانب	مرد	و	او	آن	را	با	رضایت	و	

دلبستگی	می	گیرد.	الله		می	فرماید:	

﴿لُِينِفْق ُذو َسَعٍة مِّن َسَعِتِه َوَمن ُقِدَر َعلَْيِه ِرزُْقُه َفلُْينِفْق ِمامَّ آتَاُه اللَُّه َل يُكَلُِّف اللَُّه نَْفًسا 

إِلَّ َما آتَاَها َسَيْجَعُل اللَُّه بَْعَد ُعْسٍ يُْسًا﴾ ]طالق:	۷[

  آنانی که امکانات وسیعی دارند، باید از امکانات وسیع خود انفاق کنند و آن ها که تنگ دست اند 
از آن چه که اهلل)( به آن ها داده انفاق نمایند. اهلل)( هیچ کس را جز به مقدار توانایی که به 

او داده است، تکلیف نمی کند. اهلل)( به زودی بعد از سختی ها آسانی قرار می دهد.

و	او		می	فرماید:	

﴿َوَعىَل الَْمْولُوِد لَُه ِرزُْقُهنَّ َوِكْسَوتُُهنَّ ِبالَْمْعُروف﴾	]بقره:	۲۳۳[

  و برای آن کس که فرزند برای او متولد شده)یعنی پدر( الزم است که خوراک و پوشاک مادر 
را به طور شایسته)در مدت شیر دادن بپردازد، حتی اگر طالق گرفته باشد(.

این	برعالوه	ی	مامنعت	از	چندهمرسی	و	اجازه	دادن	زنان	برای	طالق	دادن	شوهرشان	بدون	

کدام	دلیل	مرشوع	می	باشد.

در	سودان،	قضایای	مربوط	به	نفقه	یکی	از	شایع	ترین	قضایا	در	محاکم	است	و	در	حدود	

7۰	قضیه	ی	مربوط	به	نفقه	در	روز	اتفاق	می	افتد.	این	در	نتیجه	ضعف	در	وضعیت	قانون	فردی	

سال	۱۹۹۱م	سودانی	هاست	که	بر	اصول	غیراسالمی	استوار	بوده	و	ماده	هایی	که	تهیه	ی	نفقه	از	
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دوش	شوهر	را	بر	می	دارد،	اجباری	ساخته	است.	این	موضوع	منتج	به	یک	رنج	واقعی	برای	زنان	

مطلقه	و	اطفال	شده	است.	

در	اردن،	یک	شورای	عالی	برای	مردم	به	هدف	کاهش	آمار	تولد	و	تناسل	از	طریق	کنرتول	

تولدات	و	ناباروری	به	بهانه	ی	بهرتساخنت	وضعیت	اقتصادی	مردم	تأسیس	شده	و	فقر	و	بیکاری	

منترش	شد	 در	سال	۲۰۰۴م	 گزارش	رسمی	 یک	 می	دهد؛	حال	آن	که	 ارتباط	 خانواده	 رشد	 به	 را	

به	1.2درصد	رسیده	است؛	 این	بود	که	نرخ	توالد	در	سال	۱۹7۶م	7.4	بود	و	اخیراً	 بیانگر	 و	

درحالی	که	بیکاری،	فقر	و	کرس	ساالنه	ی	بودجه	درحال	افزایش	اند.	جنبش	متحد	و	مشهور	اخیر،	

با	نرخ	تولد	است	که	به	منظور	به	اغوا	 بهرتین	ثبوت	برای	ارتباط	نادرست	بحران	های	اقتصادی	

منودن	افکار	عمومی	و	منحرف	کردن	آن	از	محاسبۀ	دولت	به	وجود	آمده	است؛	به	خاطری	که	این	

تنها	چیزی	است	که	این	واقعیت	رقت	انگیز	را	من	حیث	یک	نتیجه	برای	تطبیق	دیدگاه	اقتصادی	

رسمایه	داری	در	کشورهای	اسالمی	به	وجود	آورده	است.

در	ترکیه،	رجب	طیب	اردوغان	رئیس	جمهوری	ترک	در	یک	سخرنانی	اش	در	جریان	اشرتاک	

در	یک	گردهامیی،	که	به	مناسبت	روز	جهانی	زن	توسط	وزارت	خانواده	سازمان	دهی	شده	بود،	

گفت:	»این	رضوری	است	تا	دیدگاه	اسالم	به	زور	شود؛	هیچ	چیزی	از	اسالم		که	۱۴	یا	۱5قرن	قبل	

به	وجود	آمده،	قابل	تطبیق	نیست	و	این	که	تطبیق	اسالم	نظر	به	مکان،	زمان	و	وضعیت	فرق	می	کند	

و	در	این	جا	زیبایی	اسالم	در	نظرات	اش	نهفته	است.	این	در	قانون	ازدواج	کشور	منعکس	شده	و	

در	محاکم	مدنی	تبارز	یافته	است.«	برعالوه	الغای	چندهمرسی	به	طور	رسمی	در	سال	۱۹۲۶م	

صورت	گرفت؛	در	حالی	که	رشیعت	با	این	گفتۀ	الله		آن	را	جایز	گردانیده	است:

﴿َفانِْكُحوا َماطَاَب لَكُْم ِمَن النَِّساِء َمْثَنٰى َوثلاَُلَث َوُربَاَع﴾ ]نساء:	۳[

  از زنان هرچه شما را پسند افتد، دو دو، و سه سه و چهار چهار به نکاح درآورید.

با	دولت	ها	و	رژیم	های	مزدور	شان	در	جهان	 بناًء خواهران من!	سازمان	های	غربی	همراه	

با	فریب	دادن	برخی	از	سازمان	های	زنان	دست	به	دست	هم	داده	به	گسرتش	فساد	و	 اسالم	و	

بی	حیایی	تالش	منودند.	رسانجام،	نتیجۀ	فعالیت	آن	ها،	برنامه	ها	و	پروژه	های	از	قبیل	حامیت	از	
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آزادی	زنان	و	مساوات	آن	ها	با	مردان	و	علی	رغم	آن	تعدیل	برخی	از	قوانین	به	منظور	از	بین	بردن	

قوانین	اسالمی	در	مورد	احوال	شخصیه	و	گذشته	از	همه	از	میان	برداشنت	قوانین	الهی	در	پیش	

چشم	متام	مسلامنان	می	باشد.	این	رژیم	های	دست	نشانده	و	مزدور	رشوع	به	کسب	درامد	شان	از	

طریق	کنوانسیون	های	بین	املللی	و	تسخیر	)فکری(	زنان	مسلامن	با	راه	اندازی	این	گونه	برنامه	ها	

منوده	و	آنان	را	از	طریق	این	برنامه	ها	که	گویا	برای	ازبین		بردن	بی	عدالتی	مهم	و	رضوری	می	باشد،	

فریب	دادند.	این	رژیم	ها	طوری	زنان	مسلامن	را	فریب	دادند	که	گویا	این	همه	بی	عدالتی	ها	ناشی	

از	احکام	الهی	است.

بناًء	آن	ها	قوانینی	را	تصویب	منودند	که	بتوانند	از	طریق	آن		باالی	حدود	الله		حمله	منوده	

و	زنای	افراد	متأهل	مرشوعیت	دهند،	و	آن	ها	احکام	الله	را	در	طالق،	میراث،		چندهمرسی	و	خلط	

زن	و	مرد	تحریف	کرده	اند		و	ازدواج	رشعی	را	به	ازدواج	مدنی	تبدیل	کرده	اند؛	ازدواج	یک	زن	

مسلامن	را	با	یک	کافر	اجازه	داده	و	برای	مسلامن	این	حق	را	داده	اند	تا	با	خواهرش	که	از	یک	

پستان	همرایش	شیر	خورده،	ازدواج	کند.	برعالوه،	دست	کاری	مدت	انتظار	مرشوع	دوره	ی	طالق	

و	کیفری	ساخنت	آن	و	مبارزه	با	ازدواج	زودهنگام	من	حیث	یک	حق	مرشوع	حقوق	برش	بوده	که	

این	موضوعات	را	کیفری	ساخته	است.	هم	چنان،	تشویق	کردن	زنان	حامله	برای	سقط	حمل	شان	

من	حیث	اهرم	کنرتول	تولدات	استفاده	می	شود.	اجرای	پالیسی	کنرتول	تولدات	به	منظور	کاهش	

اطاعت	 و	شوهر،	 زن	 بین	 آسایش	 و	 مهربانی	 محبت،	 برعالوه	ی	وجود	 تولد،	 رشد	 باالی	 نرخ	

اطفال	از	والدین	اش	و	استحکام	ارتباطات	بین	یک	خانواده،	در	حال	تبدیل	شدن	به	یک	نگرانی	

بزرگ	برای	غرب	شده	است.

همراه	با	نتایج	منفی	این	وضعیت،	فقر،	طالق،	جدایی	و	پارچه	شدن	خانواده،	پراکنده	شدن	

اعضای	آن	و	مشکالت	دیگری؛	مانند	هجوم	و	خلط	آزاد	زن	و	مرد	در	زنده	گی	مسلامنان،		پرشدن	

بیامرستان	های	خصوصی	از	افراد	مسن	و	گسرتش	زنانی		که	برهنه	هستند،	اگرچه	لباس	برتن	دارند	

و	زیبایی	و	زینت	خود	را	منایش	می	دهند...	در	حال	افزایش	است.	مطالعه	کننده	ی	خانواده	ی	

مسلامن	این	را	در	می	یابد	که	فساد	گسرتش	یافته	و	به	صورت	باز	و	عام	آشکار	شده	است.	خانواده	

تبدیل	به	مخلوطی	از	ایده	های	اسالمی	و	غربی	شده	است	و	بیشرت	اوقات	اینست	که	افکار	کفر	
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در	غیاب	مادر	پرورش	دهنده،	ملسط	می	شوند؛	حال	آن	که	افکار	و	مفاهیم	اسالم	در	گوشه		ی	انزوا	

رفته	و	از	افرادشان	بیگانه	شده	اند.	الله		می	فرماید:	

﴿ظََهَر الَْفَساُد ِف الَْبِّ َوالَْبْحِر ِبَا كََسَبْت أَيِْدي النَّاِس لُِيِذيَقُهم بَْعَض الَِّذي َعِملُوا لََعلَُّهْم 

يَرِْجُعوَن﴾ ]روم:	۴۱[

  به سبب اعمال مردم، فساد در خشکی و دریا آشکار شد تا به آنان جزای بعضی از کارها ی شان 
را بچشاند، باشد که بازگردند.

نشان	 تالش	داریم	 ما	 که	 چیزی	ست	 تقویت	کننده	ی	 گفتیم	 ما	 چیزی	که	 باعزت!  خواهران 

که	 کنوانسیون	ها	 و	 کنفرانس	ها	 این	 است.	 وقیح	 دانسنت	 برای	 حتی	 و	 حیرت	آور	 این	 که	 دهیم	

ظاهراً	بخشی	از	پروژه	های	انکشافی	و	توان	مندِی	زنان	است؛	حاآلن	که	درحقیقت	آن	ها	بخشی	

خالق	 که	 است	 طریقه	ای	 از	 مسلامن	 زنان	 منحرف	کردن	 برای	 غرب	 بی	رحامنه	ی	 تالش	های	 از	

براساس	 را	 مسلامن	 خانواده	ی	 این	که	 و	 است	 کرده	 ترسیم	 برایش	 زنده	گی	 و	 انسان	 کائنات،	

چیزی	که	خالق		کائنات	مقرر	داشته	و	با	هم	پیوسته	هستند،	به	شدت	فاسد	بسازند.	این	مشهور	

است	که	موضوعات	و	دیدگاه	های	آن	کنوانسیون	های	بین	املللی	فقط	برای	ریشه	کن	کردن	دیدگاه	

با	احرتام	به	نظام	 اسالم	از	زنده	گی	مسلامنان	به	وجود	آمده	و	پیرشفت	کرده	است؛	مخصوصاً	

زنده	گی	اجتامعی	شان،	که	شامری	از	دیدگاه	های	درست	دین	را	به	طور	وسیع	فراموش	نکرده	و	

درخود	دارد.	

برای	تأکید،	در	ماده	یCEDAW 2)کنوانسیون	رفع	هرگونه	تیعیض	علیه	زنان(	ترصیح	یافته	

است	که:	»احزاب	دولتی	هرقانون	موجود،	قاعده،	عنعنه	و	تالشی	که	تبعیض	علیه	زنان	را	ناشی	

بشود،	به	شمول	آن	هایی	که	اساس	دینی	دارند،	آن	ها	را	با	قوانین	بین	املللی	تبدیل	خواهیم	کرد.«	

چنان	چه	در	ماده	ی	۴	اعالمیه	ی	جهانی	محو	خشونت	علیه	زنان	در	سال	۱۹۹۳م،	بیان	می	کند	

که:	»دولت	باید	خشونت	علیه	زن	را	محکوم	کند؛	نباید	به	کدام	عنعنه،	سنت	یا	مالحظه	ی	دینِی	

موجب	 و	 قرارداشته	 زن-	 علیه	 کردن	خشونت	 آن-ریشه	کن	 وجیبه	ی	 با	 تضاد	 در	 که	 کند	 استناد	

پالیسِی	را	تعقیب	کند	که	 به	متام	معنای	ممکن	و	بدون	تعویق،	 باید	 از	آن	شود	و	 چشم	پوشی	
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هدف	اش	محو	خشونت	علیه	زنان	باشد.«		

متام	 شد؛	 داده	 رشح	 خوبی	 به	 امر	 این	 چگونه	 می	بینیم،	 ما	 من،	 باعزت  خواهران  بناًء 

چیزهایی	که	زنان	آرزو	دارند،		از	امنیت	گرفته	تا	سالمت	و	رفع	بی	عدالتی	از	ایشان،	فقط	توسط	

رفع	موانع	از	جلو	دین	به	دست	خواهند	آمد	و	با	مراجعه	به	دین	اسالم؛	چرا		که	غیر	از	اسالم	دین	

دیگری	وجود	ندارد	که	زنده	گی	متام	برشیت	را	به	وجه	احسن	تنظیم	کند.	در	نتیجه،	آن	ها	تالش	

می	کنند	تا	راه	حل	های	رشعی	را	با	کنوانسیون	های	بین	املللی	و	قوانین	شان،	که	ادعاء	می	کنند،	

نگران	زنان،	زنده	گی	شان	و	خانوه	ی	شان	هستند،	جایگزین	کنند.	ما	از	این	نتیجه	می	گیریم	که	متام	

ابتکارات	امروزِی	در	حال	انجام	و	کنفرانس	هایی	که	برگزار	شده	و	برگزار	خواهند	شد،	مانورهای	

صلیبی	غربی	برای	فریب	و	اغوای	مردم	هستند.	به	توفیق	الله	،	تا	زمانی	که	اذهان،	قلب	ها	و	

چنین	 اند.	 به	شکست	 محکوم	 مانورها	 این	 باشند،	 داشته	 هوشیار	وجود	 و	 مواظب	 چشم	های	

متدنی	و	بدی	های	آن	باید	ریشه	کن	شوند؛	برای	این	که	این	متدن	فقط	باعث	بدبختی	و	سختی	

برای	متام	برشیت	شده	است	و	نه	فقط	برای	زنان؛	قسمی	که	در	بعد	معنوی	آن	ها	ناکام	مانده	اند،		

جنبه	های	اخالقی	بسیار	ضعیف	شده	اند	و	زنده	گی	اجتامعی	متاماً	در	حال	تجزیه	و	فروپاشی	

است.	بناًء	هیچ	خانواده	،	اعضای	خانواده	و	کدام	تبار	خانواده	گی	وغیره	وجود	ندارد	که	تأثیرات	

منفی	این	متدن	بر	مردمش،	که	ما	به	بخش	کوچکی	از	آن	ها	اشاره	کردیم،	برجای	منانده	باشد.	

بیایید	که	تالش	کنیم	و	به	آن	ها	اجازه	ی	ادامه	در	این	ویرانی	را	ندهیم		و	نگذاریم	که	آن	ها	

به	دستان	ناپاک	شان	و	یا	این	که	توسط	مزدوران	و	غالمان	شان	دست	به	چنین	خرابی	بزنند.	این	

امر	محقق	نخواهد	شد؛	مگر	این	که	امت	اسالمی	به	عقیده	و	خطوط	قرمز	خود	ثابت	قدم	باقی	

مباند.	ما	مسلامن	هستیم	و	زاویه	ی	دید	ما	برای	موضوعات	خورد	و	بزرگ،	فقط	باید	از	نقطه	نظر	

عقیده	ی	اسالمی	باشد.	بیایید	ببینیم	که	اسالم	چه	چیزی	را	برای	ما	دستور	داده	و	چه	طریقه	ای	را	

برای	ما	ارا	ئه	کرده	است	تا	به	آن	چنگ	زده	و	به	آن	عمل	کنیم.	غرب	با	متام	توان	تالش	می	کنند	

تا	از	احیای	حق	جلوگیری	کنند	که	احیای	حق	توسط	یک	نسل	آگاه	از	دین	به	وجود	خواهد	آمد؛	

آگاه	از	این	حقیت	که	به	خوبی،	رسفرازی	و	خوش	بختی	نخواهند	رسید؛	مگر	توسط	دولتی	که	با	

قانون	الله		و	جهان	بینی	اش	حکومت	کند.
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فلهذا	بر	ما	الزم	است	تا	من	حیث	زنان	مسلامن،	باید	با	هر	دعوت	سیکولر	و	هر	تصامیم	

بین	املللی،	که	با	متام	امور	ما	تضاد	دارد،	با	یک	دید	اسالمی	بجنگیم.	ما	باید	با	این	دعوت	های	

اشتباه	و	سازمان	های	فاسدی	که	با	با	دین	حق	و	ارزش	های	اسالمی	در	ستیز	اند،	مقابله	کنیم	تا	

باشد	که	لبه	گاه	این	وادی	خطرناک	قرار	نگیریم.	الله		می	فرماید:

َضنكًا  َمِعيَشًة  لَُه  َفإِنَّ  ِذكِْري  َعن  أَْعرََض  َوَمْن  يَْشَقٰى*  َوَل  يَِضلُّ  َفاَل  ُهَداَي  اتََّبَع  ﴿َفَمِن 

َونَْحرُشُُه يَْوَم الِْقَياَمِة أَْعَمٰى﴾ ]طه:	۱۲۴-123[

  هر کس از هدایت من پیروی کند، نه گمراه می شود و نه در رنج خواهد بود! و هر کس از یاد 
من روی گردان شود، زندگی)سخت و( تنگی خواهد داشت و روز قیامت، او را نابینا محشور 

می کنیم!

والسالم علیکم و رحمت الله و برکاته!

رنا مصطفی

عضو دفرت مطبوعاتی مرکزی حزب التحریر
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السالم	علیکم	و	رحمة	الله	و	برکاته!

خواهران گرامی! زمانی	که	رب	العاملین	می	فرماید:	

﴿لََقْد َخلَْقَنا اإْلِنَساَن ِف أَْحَسِن تَْقِويٍم﴾	]تین:	۴[

  به تحقیق که ما انسان را در بهترین صورت و نظام آفریدیم.

هم	چنان،	او		می	پرسد:

﴿أَيَْحَسُب اإْلِنَساُن أَن يُْتََك ُسًدى﴾	]قیامه:	۳۶[

  آیا انسان گمان می کند بی هدف رها می شود؟!

دلیل	این	که	چرا	جوامع	رسارس	جهان،	به	شمول	جوامع	مسلامنان	با	بحرانی	دست	و	پنجه	

نرم	می	کند	که	بر	یکپارچه	گی	و	هم	آهنگی	زنده	گی	زناشویی	و	خانواده	گی	اثر	می	کند،	نظام	های	

خودخواهانه،	محدود	و	ساختۀ	برش	است	که	توسط	اذهان	رسگردان	شان	تهیه	شده	است.	

"خانواده اساس و بنیاد جامعه می باشد."	اجتامع	و	خانواده	از	مرد	و	زن	تشکیل	شده	است.	

را	 بین	مردان	و	زنان	 داریم	که	رابطه	 به	نظامی	رضورت	 به	منظور	"حفظ	خانواده"	 ما	 نتیجه،	 در	

کند؛	طوری	که	همکاری	 تنظیم	 برای	جامعه	 مؤثر	 به	صورت	 و	 و	سودمند	 یک	روش	درست	 به	

متعادل	بین	مرد	و	زن	را	در	فعالیت	های	زنده	گی	تأمین	و	از	استحکام	واحدهای	خانواده	حفاظت	

می	کند.	باید	نظامی	باشد	که	متام	حقوق،	نقش	ها	و	فعالیت	های	اعضای	خانواده	را	به	صورت	

مؤثر	مشخص	کند	تا	متام	مسئولیت	های	شان	را	کامل	و	استحکام	واحدهای	خانواده،	آرامش	و	

خوشی	آن	را	تأمین	کند.	بدون	شک،	این	نظام	اجتامعی	اسالم	است	که	کامالً	بر	مبنای	قوانین	

الهی	استوار	می	باشد	و	از	فساد	حاصل	از	اذهان	محدود	و	رسگردان	برش	جلوگیری	می	کند.	

نتایج	نداشنت	یک	نظام	اجتامعی	با	قوانین	و	مقررات	مؤثر	پیامدهای	ناگواری	را	در	قبال	

منت سخرنانی ششم

حزب التحریر - والیه ترکیه

حفظ خانواده از طریق نظام اجتماعی اسالم
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دارد	که	از	جمله	می	توان	به	روابط	آزاد	بین	مردان	و	زنان،	که	سبب	بی	نظمی	و	مشکالت	بزرگی	

می	شود،	افزایش	روابط	خارج	از	زناشویی،	که	باعث	ازهم	گسیختگی	خانواده	ها	می	شود،	اطفال	

بی	شامری	که	تولد	شده	اند؛	ولی	پدرشان	را	منی	شناسند،	حمل	دخرتان	نوجوان،	امراض	مرسی	

قابل	انتقال	از	طریق	روابط	جنسی	نامرشوع،	صدها	هزار	مادری	که	می	کوشند	طفل	شان	را	تنها	

بزرگ	کنند	و	میزان	تکان	دهندۀ	تجاوز	و	دیگر	جرایم	جنسی	علیه	زنان	را	عنوان	کرد.	برعالوه،	

تالش	ها	برای	"برابرسازی"	حقوق،	نقش	ها	و	وظایف	مردان	و	زنان	زیر	عنوان	مفکورۀ	ناقص	"برابری	

باعث	رساسیمه	گی،	 زنان،	 و	 مردان	 در	مسئولیت	های	 و	عدم	وضاحت	 بودن	 جنسیتی"،	عقلی	

هم	چشمی	و	اختالف	بین	زن	و	شوهر	در	زنده	گی	خانواده	گی	و	زناشویی	شده	است؛	طوری	که	به	

سونامی	فروپاشی	خانواده	در	رسارس	جهان-به	شمول	رسزمین	های	مسلامنان-	منجر	شده	است.	

تنظیم	 امروز	 حاکم	 سوسیالیستی	 و	 اشرتاکی	 رسمایه	داری،	 رژیم	های	 و	 ایدیولوژی	ها	

بین	مردان	و	زنان	را	رضور	منی	دانند.	رسمایه	داری	وجود	مقررات	در	تعامل	جنسیت	ها	 روابط	

را	منی	پذیرد؛	چون	باور	دارد	که	این	امر	جامعه	را	محدود	می	کند	و	این	که	روابط	بین	مردان	و	

زنان	بجای	ازدواج	باید	بر	اساس	آزادی	شخصی	باشد	و	رضایت	شان	در	متایالت	خودخواهانۀ	

فرهنگ	 از	 افرادی	که	 آن	عده	 کند.	 تأمین	 را	 ماده	پرستی،	لذت	پرستی	و	خودخواهی	 مانند	 فردی،	

منافع	مادی	و	غرایزشان	 راه	 را	مانعی	سد	 ازدواج	و	داشنت	طفل	 اغلب	 اند،	 متأثر	 رسمایه	داری	

را	 خالق	 وجود	 نه	تنها	 سوسیالیستی	 و	 کمونیستی	 ایدیولوژی	های	 ترتیب،	 همین	 به	 می	دانند.	

کمونیست	 چین	 می	دانند.	 مجزا	 طبیعت	 در	 ماده	 هرنوع	 از	 را	 برش	 خالق	 بلکه	 می	کنند؛	 انکار	

درحال	 جمیعت	 برای	 مادی	 مایحتاج	 دیگر	 و	 غذایی	 مواد	 تهیۀ	 در	 ناتوانی	 از	 ترس	 به	خاطر	

می	کند.	 دنبال	 را	 فرزند"	 یک	 خانواده،	 "یک	 سیاست	 که	 است	 سال	 	۳۵ از	 بیشرت	 افزایش	اش،	

آن	ها	می	خواهند	از	طریق	خصی	کردن)عقیم	ساخنت(	مردم	به	رشد	و	انکشاف	دست	یابند.	در	

به	 حقیقت،	هم	سیاست	های	فرهنگی	رسمایه	داری	و	هم	سیاست	های	اختگی	کمونیستی	فقط	

پیری	بی	حد	جمیعت	و	افزایش	مشکالت	اقتصادی	و	اجتامعی	منجر	می	شود.	متام	این	مقررات	

بر	سازمان	های	ازدواج	و	خانواده	تأثیر	منفی	داشته	است.	برش	در	نبود	مقررات	کامل	و	درست،	

تحت	چنین	ایدیولوژی	هایی	زنده	گی	می	کند	که	از	آن	در	مقابل	تغییرات	مستمر	قوانین،	دیدگاه	ها	
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و	شیوه	های	زنده	گی	یک	دستگاه	آزمایشگاهی	ساخته	است.	

در	مقابل،	اسالم	تنها	روش	زنده	گی	و	ایدیولوژیی	ست	که	از	یک	نظام	اجتامعی	جامع	و	

را	تضمین	 و	محدودیت	هایی	 قوانین	 ارزش	ها،	 از	 کامل	 و	یک	مجموعۀ	 برخوردار	است	 کامل	

می	کند	که	روابط	بین	مردان	و	زنان	را	در	جامعه	به	صورت	مؤثر	تنظیم	می	کند	و	وظایف	خانواده	گی	

و	زناشویی	شان	را	برای	ایجاد	و	حفظ	استحکام	و	هامهنگی	واحدهای	خانواده	مرتب	می	کند.	

نظام	اجتامعی	اسالم	کامالً	بر	اساس	عقیدۀ	اسالمی	بنا	شده	است	و	با	تنظیم	ارتباط	بین	مردان	و	

زنان	می	کوشد	تا	زمینه	را	برای	همکاری	مردان	وزنان	در	جامعه	و	در	یک	محیط	سودمند،	مفید	و	

امن	برآورده	کند؛	طوری	که	جاه	و	منزلت	مردان	و	زنان	حفظ	شود	و	از	ازدواج	ها	و	خانواده	های	

منظم	و	آرام	حفاظت	مناید.	

همکاری	سامل	بین	مردان	و	زنان	نه	در	آزاد	گذاشنت	شان	در	تعامالت	و	نه	در	انزوای	زنان	از	

جامعه	برآورده	می	شود؛	بلکه	با	انجام	یک	مجموعه	قوانین	و	مقرراتی	بدست	می	آید	که	بر	دیدگاه	

درست	غریزۀ	بقای	نوع	بنا	شده	است	و	این	مجموعه	قوانین	رابطۀ	جنسی	بین	مرد	و	زن	را	که	تنها	

از	طریق	ازدواج	کامل	می	شود،	تنظیم	می	کند.	نظام	اجتامعی	اسالم	نیز	بر	اساس	این	نقطه	نظر	

را	تضمین	می	کند	که	همکاری	 ایجاد	شده	است؛	دیدگاهی	که	اخالص،	تقوی	و	عفتی	 صحیح	

سامل	بین	مردان	و	زنان	را	تأمین	و	از	واحدهای	خانواده	حفاظت	می	کند؛	قسمی	که	سبب	برقراری	

آرامش	در	جوامع	می	شود	و	باعث	ادامۀ	نسل	برش	می	شود.	

در	جوامع	رسمایه	داری،	اشرتاکی	و	سوسیالیستی	نیز	هامنند	فرهنگ	های	رشقی	غیراسالمی،	

بر	 می	باشد،	 برش	 نسل	 بقای	 که	 جنسی،	 غریزۀ	 درست	 هدف	 به	جای	 زنان	 و	 مردان	 بین	 روابط	

عنارص	جنسیتی	و	جنبۀ	لذت	جویانه	مترکز	یافته	است.	این	جوامع	طغیان	و	رسکشی	غریزۀ	جنسی	

را	چاره	ناپذیر	می	دانند.	ازین	رو،	آن	ها	با	ایجاد	و	انتشار	حقایق،	وسایل	و	مواد	گوناگون	محرک	

این،	 بنابر	 را	تحریک	منایند.	 زنان	 و	 مردان	 در	جوامع،	می	خواهند	غریزۀ	جنسی	 افکار	جنسی	

فیلم	ها،	 کلوپ	ها،	 محافل،	 آب	بازی،	 حوض	های	 جاده	ها،	 پارک	ها،	 خانه	ها،	 در	 آزاد	 اختالط	

دیدگاه	 این	 می	شود،	حاصل	 غریزۀ	جنسی	 تحریک	 باعث	 که	 وغیره	 کتب،	مجالت،	 آهنگ	ها،	

است	و	به	گونۀ	یک	امر	عادی	در	جوامع	اسالمی	طوری	دیده	می	شود	که	در	عنرص	خوشبختی	در	
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روابط	بین	جنس	ها	جای	گرفته	است.	این	ها	همه	عوامِل	مهِم	"بحران	خانواده"	در	جوامع	لیربال،	

تحریک	 که	سبب	 را	 حقایقی	 است:	 این	 معقول	 راه	حل	 بناًء	 است.	 و	سوسیالیست	 کمونیست	

غریزۀ	جنسی	می	شود	و	افکار	جنسی	را	در	زنده	گی	عامه	برمی	انگیزد،	ریشه	کن	کنیم	و	دیدگاه	

جامعه	را	در	مورد	ارتباط	جنسی	مردان	و	زنان	با	هدف	درست	آن،	که	هامنا	ازدواج	و	تولید	مثل	

می	باشد،	جایگزین	کنیم.	

اسالمی	 دیدگاه	 باید	 مسلامن	 عنوان	 به	 مرجع	ما	 تنها	 و	 حقیقی	 نگرانی	 گرامی!	 خواهران 

در	 فقط	 را	 زن	 و	 مرد	 روابط	 و	جنبه	های	جنسی	 غرایز	جنسی	 باید	 عنوان	مسلامن	 به	 ما	 باشد.	

روشنی	قرآن	و	سنت	مراقبت	کنیم	و	باید	این	دورمنای	صحیح	را	با	متام	توان	در	آغوش	بگیریم.	

با	انجام	این	کار	و	گرفنت	آیات	قرآن	به	وضوح	می	بینیم	که	هدف	از	وجود	غریزۀ	جنسی	فقط	تولید	

به	صورت	طبیعی	حاصل	 این	غریزه	 انجام	 از	 آن	که	عنرص	لذت،	که	 ازدواج	است؛	حال	 مثل	و	

می	شود،	باید	تنها	در	چارچوب	ازدواج	محدود	شود.	برعالوه،	نباید	مترکز	دیدگاه	روی	روابط	

بین	مردان	و	زنان	باشد.	الله		این	گونه	می	فرماید:	

﴿يَا أَيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَّكُُم الَِّذي َخلََقكُم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوبَثَّ ِمْنُهاَم 

ِرَجاًل كَِثيًا َونَِساًء  َواتَُّقوا اللََّه الَِّذي تََساَءلُوَن ِبِه َواْلَْرَحاَم  إِنَّ اللََّه كَاَن َعلَْيكُْم َرِقيًبا﴾ 

]نساء:	1[

  ای مردم! از)مخالفت( پروردگارتان بپرهیزید؛ همان کسی که همۀ شما را از یک انسان آفرید 
و همسر او را)نیز( از جنس او خلق کرد و او از آن دو، مردان و زنان بسیاری)در روی زمین( 
منتشر کرد و از پروردگاری بپرهیزید که)همه گی به عظمت او معترفید و( هنگامی که چیزی از 
یکدیگر می خواهید، نام او را می برید.)و نیز از قطع رابطه با( خویشاوندان خود پرهیز کنید؛ زیرا 

اهلل)( مراقب شماست.

ًة َوَرْحَمًة إِنَّ  َودَّ ْن أَنُفِسكُْم أَْزَواًجا لَِّتْسكُُنوا إِلَْيَها َوَجَعَل بَْيَنكُم مَّ ﴿َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَكُم مِّ

ِف َذلَِك َليَاٍت لَِّقْوٍمَيَتَفكَُّروَن﴾	]روم:	۲۱[
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  و از نشانه های او این که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید 
و در میان تان مؤدت و رحمت قرار داد؛ در این نشانه هایی است برای گروهی که تفکر می کنند.

َن  أَْزَوٲِجُڪم بَِننَي َوَحَفَدًة َوَرزََقكُم مِّ ْن  أَْزَوٲًجا َوَجَعَل لَكُم مِّ ْن أَنُفِسكُْم  ﴿َوٱللَُّه َجَعَل لَكُم مِّ

ٱلطَّيَِّبـِٰت﴾ ]نحل:	۷۲[

  اهلل)( برای شما از جنس خودتان همسرانی قرار داد و از همسران تان برای شما فرزندان 
و نوه هایی به وجود آورد و از پاکیزه ها به شما روزی داد؛ آیا به باطل ایمان می آورند و نعمت 

اهلل)( را انکار می کنند؟!

بر	آن	استوار	است	و	قوانین	اش	روابط	 این	هامن	دیدگاهی	ست	که	نظام	اجتامعی	اسالم	

بین	مردان	و	زنان	را	به	صورت	مؤثر	تنظیم	می	کند؛	چنان	که	تحریک	متایالت	جنسی	و	تکمیل	

جنبه	های	جنسی	تنها	به	ازدواج	محدود	می	شود.	اجازه	دهید	تا	ان	شاءالله	برای	تان	چند	مثال	ارائه	

کنم:	

۱.	اسالم	به	هر	مرد	و	هر	زن	امر	می	کند	تا	نگاه	شان	را	از	عورت	جنس	مخالف	بگردانند.	

الله		دستور	می	دهد:	

وا ِمْن أَبَْصارِِهْم َويَْحَفظُوا ُفُروَجُهْم َذلَِك أَْزَك لَُهْم...﴾	]نور:	۳۰[ ِّلُْمْؤِمِننَي يَُغضُّ ﴿ُقل لل

  به مؤمنان بگو: چشم های خود را)از نگاه به نامحرمان( فروگیرند و عفاف خود را حفظ کنند؛ 
این برای آنان پاکیزه تر است...!

و	سپس	او		خطاب	به	زنان	می	گوید:

...﴾ ]نور:	۳۱[ ِّلُْمْؤِمَناِت يَْغُضْضَن ِمْن أَبَْصارِِهنَّ َويَْحَفظَْن ُفُروَجُهنَّ ﴿َوُقل لل

  و به زنان باایمان بگو: چشم های خود را)از نگاه هوس آلود( فروگیرند و دامان خویش را حفظ 
کنند...!
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هم	چنان،	اسالم	مردان	و	زنان	را	از	نگاه	شهوت	آلود	و	نگاه	به	زینت	شوهر	یا	زن	دیگران	

منع	کرده	است.	از	حرضت	علی	رضی	الله	تعالی	عنه	روایت	است	که	رسول	الله	صلی	الله	علیه	

و	سلم	فرمودند:	

»لَ تُْتِبعِ النَّظْرََة النَّظْرََة َفإِنَّ لََك الُوَل َولَْيَسْت لََك الِخرَُة«

  به تعقیب نظر اول نگاه نکن! اولی برایت جایز است؛ ولی بعدی نه!

۲.	الله		به	زنان	امر	کرده	است	که	در	حضور	مردان	نامحرم	متام	بدن	شان	را،	بجز	صورت	

و	دست	ها،	بپوشانند.	هم	چنان،	الله		به	زنان	دستور	داده	است	تا	در	صورت	خروج	از	خانه	و	

ورود	به	اماکن	عامه،	خامر)شال(	و	حجاب	بپوشند.	رسول	الله		فرمودند:	

»إِنَّالَْجاِريََة إَِذا َحاَضْت لَْم يَْصلُْح أَْن يَُرى ِمْنَها إِل َوْجُهَها َويََداَها إَِل الَْمْفِصل« 

)رواه	ابو	داوود(

  زمانی که یک دختر جوان به قاعده گی می رسد؛ جائز نیست که قسمتی از بدنش، به جز صورت 
و دستانش تا مچ دست، دیده شود!

و	الله		می	فرماید:

...﴾ ]نور:	31[ بَْن ِبُخُمرِِهنَّ َعىَل ُجُيوِبِهنَّ ﴿...َوَل يُْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ إِلَّ َما ظََهَر ِمْنَها َولَْيْضِ

  و زینت های خود را جز آن مقدار که پیداست،  آشکار نکنند و مقنعه های خود را تا گریبان 
فروگذارند.

َْزَواِجَك َوبََناتَِك َونَِساء الُْمْؤِمِننَي يُْدنِنَي َعلَْيِهنَّ ِمن َجاَلِبيِبِهنَّ َذلَِك  ﴿يَا أَيَُّها النَِّبيُّ ُقل لِّ

أَْدَن أَن يُْعرَْفَن َفاَل يُْؤَذيَْن َوكَاَن  اللَُّه َغُفوًرا رَِّحياًم﴾	]احزاب:	59[

  ای پیامبر!  به زنان و دختران خود و زنان مؤمنان بگو که چادر خود را بر خود فروپوشند؛ این 
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مناسب تر است تا شناخته شوند و مورد آزار واقع نگردند و اهلل)( آمرزنده و مهربان است.

3.	الله		زنان	را	از	تربج)برجستگی	اعضای	بدن(	خود	که	باعث	تحریک	غریزه	ی	جنسی	

در	مردان	می	شود،	در	حضور	نامحرم	منع	منوده	است.	الله		می	فرماید:

﴿...َما ظََهَر ِمْنَها...﴾ ]نور:	31[

 ...جز آن مقدار که پیداست آشکار نکنند...

...﴾	]نور:	31[ بَْن ِبأَْرُجلِِهنَّ لُِيْعلََم َما يُْخِفنَي ِمن ِزيَنِتِهنَّ ﴿...َوَل يَْضِ

  ...و چنان پای بر زمین نزنند تا آن زینت که پنهان کرده اند دانسته شود. ...

4.	اسالم	خلوت	یا	حضور	یک	مرد	و	زن	را	به	صورت	تنها	با	هم	بدون	کدام	محرم)خلوت(	

منع	کرده	است.	رسول	الله		فرموده	اند:

»لَ يَْخلَُونَّ َرُجٌل ِباْمَرأٍَة إِلَّ َوَمَعَها ُذو َمْحرٍَم«

  هیچ مردی نباید با یک زن تنها باشد؛  مگر زمانی  که یک محرم برای او وجود داشته باشد!

5.	اسالم	به	جدایی	بین	زنان	و	مردان	نامحرم	در	زنده	گی	خصوصی	و	عمومی	اهتامم	زیادی	

توسط	رشیعت	مشخص	شده	 دلیلی	که	 با	 مگر	 کرده؛	 منع	 را	 آن	ها	 دیدار	 و	 تجمع	 است،	 کرده	

باشد؛		مانند:	تجارت،		تحصیل،		کار،	خدمات	صحی،	فعالیت	های	سیاسی،	تحکیم	صله	ی	رحم	

با	بسته	گان	و	یا	حمل	دعوت	اسالمی،	اجازه	داده	است.	پیامرب		در	زمان	تنظیم	کردن	صفوف	

مناز،	زنان	را	از	مردان	جدا	می	کرد.	وقتی	که	پیامرب		دید	که	مردان	و	زنان	در	زمان	بیرون	شدن	

از	مسجد	با	هم	خلط	می	شوند،	به	آن	ها	دستور	داد	تا	جدا	شوند	و	حتی	برای	اطمینان	از	جدایی	

به	آن	ها	گفت	تا	دروازه	های	متفاوتی	برای	مردان	و	زنان	بسازند.	ابو	اُسید	رحمةالله	علیه	روایت	

می	کند	که	از	پیامرب	صلی	الله	علیه	وسلم	شنیده	است:		زمانی	که	او	صلی	الله	علیه	وسلم	از	مسجد	
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بیرون	می	شد	و	دید	که	زنان	و	مردان	در	راه	با	هم	یکجا	می	شدند،		او		فرمودند:

»اْسَتأِْخْرَن َفإِنَُّه لَْيَس لَكُنَّ أَْن تَْحُقْقَن الطَِّريَق َعلَْيكُنَّ ِبَحاَفاِت الطَِّريِق« )رواه	ابوداؤود(

  توقف کنید! شما نباید در بین راه قدم بزنید؛ در کنار راه بایستید تا این که زنان به اندازه ای 
دور شوند که لباس شان دیده نشود!

ابن	عمر		روایت	کرده	که	رسول	الله		فرمودند:

»لو تركنا هذا الباب للنساء« )رواه	ابوداؤود(

  ما باید این دروازه)دروازه ی مسجد( را برای زنان واگذار کنیم.

مردان،		صنف	های	 و	 زنان	 برای	 اسالم	 تدریس	 برای	 علیه	وسلم	 پیامرب	صلی	الله	 هم	چنان	

جداگانه	ای	را	تنظیم	کرده	اند.

6.	و	در	آخر،	اسالم	منایش	هرزه	گی	در	جامعه	یا	جنسی	کردن	زنان	یا	مردان	را	در	جامعه	

منع	منوده	است؛	چه	در	اعالنات،	برنامه	ها،	فیلم	ها،	کتاب	ها،	آهنگ		یا	هرچیز	دیگری	که	باشد.	

و	 ازدواج	 از	 خارج	 جنسِی	 ارتباِط	 هرگونه	 از	 و	 اند	 شده	 ملزم	 پاکدامنی	 و	 عفت	 به	 مسلامنان	

هرعملی	مانند	به	آغوش	گرفنت،	دست	هم	را	گرفنت	و	یا	بوسه	زدِن	مردان	نامحرم،	منع	شده	اند.	

هم	چنان،	برای	ارتباِط	خارج	از	زناشویی	مجازات	های	سخت	به	شمول	مجازات	مرگ	برای	زنای	

محصنه،	در	نظرگرفته	شده	است.	

در	کنار	این	همه،	اسالم	قویاً	توصیه	به	ازدواج	می	کند؛	هم	چنان	ازدواج	در	سنین	پایین،	که	

از	اشباع	غریزه	ی	جنسی	به	صورت	درست	آن	اطمینان	داده	و	از	فساد	ناشی	از	ازدواج	دیرهنگام	و	

عدم	ازدواج	در	جامعه	جلوگیری	می	کند.	پیامرب	صلی	الله	علیه	وسلم	فرموده	اند:

ْج َفإِنَُّه أََغضُّ لِلَْبَصِ َوأَْحَصُن لِلَْفْرجِ َوَمْن  َباِب َمِن اْسَتطَاَع ِمْنكُُم الَْباَءَة َفلَْيَتَزوَّ »يَا َمْعرَشَ الشَّ

ْوِم َفإِنَُّه لَُه ِوَجاء« )رواه	بخاری،	ابن	ماجه،		مسلم	( لَْم يَْسَتِطْع َفَعلَْيِهِبالصَّ
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  ای کسانی که جوان هستید و توانایی ازدواج را دارید؛ پس ازدواج کنید که این برای حفظ عفت 
و کاستن چشم چرانی بسیار مؤثر است و اگر به انجام آن توانایی نداشتید، پس روزه بگیرید!

از	 و	 بوده	 زنان	 و	 مردان	 بین	 پاک	 ارتباط	 بیان	کننده	ی	یک	 موارد	 این	 خواهران عزیز!	متام	

بیانگر	حرمت	ازدواج	بوده،	نظم	خانواده	را	حفظ	 همکارِی	درست	میان	شان	اطمینان	می	دهد،	

می	کند	و	زنان	و	مردان	را	قادر	می	سازد	تا	موفقانه	به	هدف	نهایِی	زنده	گی،	که	هامنا	به	دست	آوردن	

رضایت	الله		است،		مترکز	کنند.

خواهران باعزت!	نظام	اجتامعی	اسالم	برعالوه	ی	این	که	برای	تنظیم	روابط	بین	زن	و	مرد	

در	جامعه	به	طور	مؤثری	حیاتی	است،		هم	چنان	برای	تنظیم	قوانین،		حقوق	و	مسئولیت	های	مرد	

و	زن	در	ازدواج	و	در	واحد	خانواده	به	طور	مؤثری	مهم	است،	تا	اندازه	ای	که	به	جای	اغتشاش،	

مشاجره،	اختالف	و	غفلت	ازحقوق	همدیگر،	آرامش	را	در	ازدواج	و	سازگارِی	را	در	خانواده	و	

بین	اعضای	خانواده	به	وجود	می	آورد.	در	مقایسه	با	نظام	های	ساخت	دست	برش،	قوانین،	حقوق	

و	مسئولیت	ها	در	اسالم	نه	براساس	تساوِی	جنسیت	و	حق	انتخاب،	که	مشکالت	فردگرایانه	ی	

مرضی	را	برای	زنده	گی	خانواده	خلق	کرده	و	نه	هم	براساس	سنت	های	غیراسالمی	ای	که	زنان	را	

از	حقوق	و	فعالیت	های	مسلم	شان،	که	اسالم	برای	آن	ها	درنظرگرفته،	محروم	می	کنند،	تعریف	

است؛		 شده	 تجویز	 	 الله	 توسط	 فقط	 خانواده	 حقوق	 و	 اسالمی	 ازدواج	 برعکس،	 می	شود.	

ذاتی	که	می	داند	چه	چیزی	برای	متام	اعضای	خانواده،		میان	ساختار	خانواده-مرد،	زن،	اطفال،	

و	 این	حقوق	 که	 است	 حقیقت	 یک	 این	 است.	 بهرتین	 خانواده-	 توسعه	یافته	ی	 مدل	 و	 بزرگان	

پیدایش	 باعث	 باآلخره	 که	 شده	 وضع	 الهی	 به	صورت	 اسالم	 اجتامعی	 نظام	 در	 مسئولیت	ها	

ساختارهای	سامل	خانواده	و	یک	جامعه	ی	سامل	شده	است؛	قسمی	که	در	تاریخ	گذشتۀ	اسالم	

متام	مسلامنان	خودشان	من	حیث	یک	امت	می	دانستند.

نویسنده	ی	 و	 عثامنی"	 "ارشاف	زاده	ی	 یک	 هانیمیفندی،	 آیاسلی	 مونی	ِور	 مثال:	 عنوان	 به	

تولد	 عثامنی	 خالفت	 حاکمیت	 تحت	 و	 عثامنی	 خانواده	ی	 در	 که	 1906-1999م،	 سال	های	

زنده	گی	 اخالص	 و	 پاکی	 زیبایی،	 که	 ندارم	 باور	 »من	 می	کند:	 بیان	 چنین	 را	 تجارب	اش	 شده،	
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خانواده	ی	عثامنی	کدام	جای	دیگری	وجود	داشته	است.	زنده	گی	اسالمِی	عثامنی	ها	در	صدر	

بپرسید	که	زنده	گِی	عثامنی	چه	بود،	من	در	پاسخ	خواهم	 از	من	 اگر	 هرم	زیبایی	قرارداشت...	

گفت	که	آن	یک	گِل	زیبا	بود؛	یک	شعر	زیبا	و	منظم.«	

این	حالت	مطلوب	یک	خانواده	است:	خانواده	ی	مسلامن	باید	مانند	گِل	رِس	سبد	جامعه	

این	 از	 شاعرانه	 خانواده	ی	 این	 زنده	گِی	 در	 سازگاری	 می	شود؛	 صحبت	 درباره	اش	 که	 باشد	

اطفال	 و	 زنان	 مردان،	 برای	 متفاوت	 حقوق	 و	 وظایف	 نقش	ها،	 که	 می	گیرد	 حقیقت	رسچشمه	

توسط	اسالم	تجویز	شده	و	در	ازدواج	و	زنده	گِی	خانواده	گی،	همه	مکِمل	یکدیگر	اند.	برعالوه،	

و	 تنوع	رسشت	 براساس	 مردان	 و	 زنان	 بین	 و	مسئولیت	های	خانواده	گی	 زناشویی	مجزا	 حالت	

مرد	 شده،	 سازمان	دهی	 	 الله	 توسط	 که	 ساختار	 این	 در	 است.	 شده	 تقسیم	 مشخصات	شان	

رسپرست	و	تأمین	کننده	ی	خانواده	است؛	درحالی	که	زن	مدیر	خانواده	و	رسپرست	کودکان	بوده	

کودکان	 از	 رسپرستی	 و	 نگهداری	 ازاین	رو،	 کند.	 اطاعت	 شوهرش	 از	 تا	 است	 الزم	 برایش	 و	

زنان	 به	 نسبت	 میراث	 از	 بیشرتی	 برخی	رشایط	مردان	سهم	 در	 داده	می	شود؛	درحالی	که	 به	زن	

به	دست	می	آورند؛	از	آن	جا	که	او	مسئول	حامیت	مالی	نه	تنها	زن	و	فرزندان	خود،	بل	تعدادی	از	

بسته	گان)بسته	گان	زن(	خود	را	هم	عهده	دار	است؛	درحالی	که	زن	هیچ	مسئولیتی	برای	مرصف	

زیاد،	 داده	می	شود،	مستلزم	توجه	 برای	زن	در	خانه	 ندارد.	کاری	که	 رسمایه	ی	خود	در	خانواده	

تالش	و	زمان	است،	رشیعت	این	مسئولیت	را	که	باید	برای	خانواده	اش	پول	به	دست	بیاورد،	برایش	

این	مسئولیت	را	از	شانه	های	زن	برداشته	و	آن	را	برای	مرد	واجب	ساخته	 الزم	نکرده	و	ترجیحاً	

است.	این	تفاوت	ها	در	حقوق	جنسیت	ها	و	مسئولیت	های	شان،	منعکس	کننده	ی	سلسله	ی	مراتب	

یا	برترِی	مرد	بر	زن	نیست؛	ترجیحاً	آن	ها	مسئولیت	های	ساده	ای	هستند	که	اطمینان	می	دهند	متام	

نیازهای	زنده	گی	خانواده	به	طور	مؤثر	حفاظت	شده	است	و	این	که	متام	اعضای	خانواده	مسئولیت	

خود	را	می	شناسند؛	بدین	وسیله	کشمکش	ها	بر	رس	مسئولیت	ها	را	تقلیل	داده	و	وسیله	ای	را	برای	

حل	اختالفات	ارائه		می	دهد،		تا	جایی	که	امکان	داشته	باشد،	به	طور	مؤثر	از	تشنجات	جلوگیری	

خواهد	کرد.	

بنابر	این،	قوانین	الهی،	که	ارتباط	بین	همرسان	را	تنظیم	می	کند،	پایه	های	اساسی	خانواده	ی	
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اسالمی	را	تشکیل	می	دهد.	برعالوه،		برای	مرد	و	زن،	هردو	درصورت	انجام	وظایف	محوله	ی	شان	

در	خانواده،		ثواِب	زیادی	از	جانب	الله		برای	شان	وعده	داده	شده	است.	او		می	فرماید:

َل اللُّه ِبِه بَْعَضكُْم َعىَل بَْعٍض لِّلرَِّجاِل نَِصيٌب مِّامَّ اكَْتَسُبواْ َولِلنَِّساء نَِصيٌب  ﴿َولَ تََتَمنَّْواْ َما َفضَّ

ٍء َعلِياًم﴾	]نساء:	32[ مِّامَّ اكَْتَسْبَ َواْسأَلُواْاللَّه ِمن َفْضلِِه إنَّ اللَّه كَاَن ِبكُلِّ َشْ

  آرزو مکنید، آن چیزهایی را که بدان ها اهلل)( بعضی از شما را بر بعضی دیگر برتری داده 
از اهلل  از آن چه کنند نصیبی و روزی  را  زنان  و  از آن چه کنند، نصیبی است  را  است. مردان 

بخواهید که اهلل بر هرچیزی آگاه است.

منتج	 که	 بود	 در	خانواده	 زنده	گی	 تنظیم	 برای	 اسالمی	 موفق	 الگوی	 این،	 خواهران عزیز!	

مثال:	 به	عنوان	 می	کنند.	 پشتیبانی	 اسالمی	 زنده	گِی	 نظم	 از	 که	 است	 شده	 کسانی	 اظهارات	 به	

"ایدماندو	دی	امیکاس"،	یک	گردشگر	ایتالیایی	که	در	قرن	نوزدهم	از	رسزمین	های	خالفت	دیدار	

او	احرتام	 قبال	خانواده	اش	مهربان	و	عادل	است.	 در	 داشته،	چنین	روایت	می	کند:	»یک	ترک	

"البارون	 حال،	 عین	 در	 دارد...«	 اروپایی	ها	 به	 نسبت	 فامیلی،	 ارتباطات	 و	 ازدواج	 به	 زیادتری	

دوراند	دی	فونت	مگن"	سفیر	فرانسه	در	استانبول	در	سال	1856م	چنین	بیان	منوده	است:	»مردها	

مانند	یک	دوست	بسیار	مؤدب	با	همرسان	شان	رفتار	می	کنند؛	احرتام	آن	ها	به	مادرشان	بی	نهایت	

است.«

فروپاشی	 از	 می	خواهیم،	 مسلامنان	 ما	 اگر	 که	 است	 واضح	 این	 عزیز!	 خواهران  ای  پس 

خانواده	های	خود	جلوگیری	کنیم	و	اگر	می	خواهیم	که	کامیابی	دنیا	و	آخرت	را	به	دست	بیاوریم،	

و	 زنده	گی	خانواده	 ازدواج	ها،	 در	 را	 غیراسالمی	 زنده	گِی	 و	شیوه	ی	 ارزش	 فرهنگ،	 هرنوع	 باید	

جامعه	در	سطح	بزرگ،	رد	کنیم.	ما	باید	دوباره،	ارزش	ها،	قواعد	و	نظام	اجتامعی	اسالم	را	از	دل	

و	جان	بپذیریم؛	چون	آن	ها	روابط	بین	زنان	و	مردان	را	به	صورت	درست	در	جامعه	تنظیم	کرده	و	

به	طور	کامالً	مؤثر	ازدواج	و	واحد	خانواده	را	به	سوی	به	دست	آوردِن	آسایش	و	خوشحالِی	که	ما	در	

خانواده	ی	مان	در	جستجوی	آن	هستیم،		سازماندهی	خواهد	کرد.	بی	گامن	این	یگانه	راهی	ست	
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که	توسط	آن	می	توان	خانواده	را	از	نابودی	نجات	داد.	الله		می	فرماید:

نِّي ُهًدى َفَمِن اتََّبَع ُهَداَي َفاَل يَِضلُّ َوَل يَْشَقى  َوَمْن أَْعرََض َعن ِذكِْري َفإِنَّ  ا يَأْتَِينَّكُم مِّ ﴿َفإِمَّ

لَُه َمِعيَشًة َضنكًا َونَْحرُشُُه يَْوَم الِْقَياَمِة أَْعَمى﴾	]طه:	124-123[

  اگر از جانب من شما را راهنمایی آمد ، هرکس از آن راهنمایِی من متابعت کند، نه گمراه 
می شود؛ نه تیره بخت و هرکس که از یاد من اعراض کند، زنده گی اش تنگ شود و در روز قیامت 

نابینا محشور می سازیم.

نویسنده: زهره مالک

عضو دفرت مطبوعاتی مرکزی حزب التحریر
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خواهران عزیز!

السالم	علیکم	و	رحمة	الله	و	برکاته!

بزرگ	ترین	 از	 دارم؛	گردهامیی	که	 قرار	 کنار	شام	 این	گردهامیی	در	 در	 امروز	 خرسندم	که	

رابطه	رسچشمه	می	گیرد؛	رابطۀ	عقیدۀ	اسالمی؛	عقیده	ای	که	تک	تک	ما	را	از	قاره	های	مختلف	

کنارهم	جمع	منوده	است.	الله		را	به	خاطر	نعمت	های	فراوانش	سپاس	گذاری	و	بر	روان	پاک	

بهرتین	انبیاء	و	رسوالن	و	آل		و	أصحاب	اش	درود	و	دعا	می	فرستیم.	خواهران	عزیز!	الله		در	

سورۀ	فرقان	می	فرماید:	

يِّٰتَنا ُقرََّة اَعنُيٍ وَّاجَعلَنا لِلُمتَِّقنَي اَِماًما﴾  ﴿َوالَِّذيَن يَُقولُوَن َربََّنا َهب لَـَنا ِمن اَزَواِجَنا َوُذرِّ

]فرقان:	74[

  و کسانی اند که می گویند: پروردگارا! به ما از همسران و فرزندان مان آن ده که مایۀ روشنی 
چشمان)ما( باشد و ما را پیشوای پرهیزگاران گردان!

این	آیت	به	ما	می	آموزاند	که	چگونه	باید	به	دلیل	مسلامن	بودن	مان،	الگوی	نیک	باشیم؛	به	

ویژه	این	بخش	آیت	که	می	فرماید:	﴿وَّاجَعلَنا	لِلُمتَِّقنَي	اَِماًما﴾	ابن	عباس،	حسن،	سدی،	قتادة	و	

ربیع	ابن	أنس	در	تفسیر	این	آیت	می	گویند:	»منظور	پیشوایانی	ست	که	از	آنان	به	صفت	الگوهایی	

به	 پیروی	می	شوند.«	سایر	مفرسین	می	گویند:	»منظور	دعوت	گرانی	استند	که	دیگران	را	 نیک	

جانب	خیر	فرامی	خوانند.«	آنان	خواستند	عبادت	شان	به	عبادت	فرزندان	و	ساللۀ	شان	مرتبط	باشد	

و	به	سوی	اندیشیدن	و	کمک	منودن	به	دیگران	فرامی	خوانند.

ای خواهران عزیز!	مطمنئ	باشید	رهربانی	با	این	مواصفات	هرگز	ظهور	نخواهند	منود؛	مگر	

این	که	ما	زنان	مسلامن	چنین	رویکردی	قرآنی	را	پیش	گیریم	و	سپس	در	بهبود	نقش	مان	به	صفت	

این	زندگی	مدرن،	تحقق	چنین	 اینست	که	 اما	واقعیت	 پرهیزگار	سعی	و	تالش	منائیم.	 مادران	

منت سخرنانی هفتم

حزب التحریر - اندونیزیا

اصالح مفهوم مادر بودن: اهمیت و نقش 

اساسی زن به عنوان همسر و مادر
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می	کند	 تقدیس	 را	 که	سیکولریزم	 ارزش	های	غربی،	 زیرا	 بسیار	دشوار	منوده؛	 را	 قرآنی	 رویکرد	

چنان	که	 افگنده؛	 سایه	 سخت	 مردان	 زندگی	 باالی	 می	دهد،	 قرار	 آن	 محرک	 را	 و	رسمایه	داری	

معنای	موفقیت	در	زندگی	تنها	در	براورده	شدن	منافع	مادی	و	بهره	گیری	مادی	تعریف	و	تفسیر	

می	گردد.	زنی	کامیاب	و	موفق	شناخته	می	شود	که	در	هرن	و	وظیفه	اش	موفق	بوده	و	از	لحاظ	

اقتصاد،	 قالب	 در	 فقط	 زن	 نقش	 بزرگ	ترین	 امروزه	 باشد.	 و	خودکفا	 مستقل	 هرن،	 و	 اقتصادی	

یعنی	چگونگی	تولید	مواد	بیشرت	و	منافع	بیشرت	برای	رشکت	های	رسمایه	داری	و	افزایش	واردات	

و	مالیات	برای	حکومت	ها	ارزیابی	می	گردد.	دلیل	آن	اینست	که	کسب	منافع	و	رسمایۀ	بیشرت،	در	

نزد	دولت	های	رسمایه	داری	حاکم،	بر	هرارزش	دیگری	از	ارزش	های	زندگی		ترجیح	داده	می	شود	

و	از	همین	جاست	که	مادیت	و	درامدهای	نقدی	به	سادگی	بر	مفهوم	مادر	بودن	و	آسایش	کودکان	

و	خانواده	ها	تسلط	دارد.	نظام	رسمایه	داری	باالی	زنان	فشار	می	آورد	تا	وارد	بازار	کار	شوند	و	در	

نقش	حیاتی	خویش	به	صفت	مادر	و	مدیر	امور	منزل	کوتاهی	و	حتی	از	آن	دست	بردارند.	دلیل	

اصلی	این	اعامل	فشار،	فقر	فراگیری	ست	که	سیاست	های	متعفن	و	قوانین	اقتصادی	معیوب	این	

نظام	فاسد	به	بار	آورده	و	می	خواهد	با	استفاده	از	اصطالحات	فریبنده	ای	مانند	"فرصت	دادن	به	

زنان"	و	این	که	بهبود	وضعیت	زندگی	اقتصادی	زنان	بسته	گی	به	افزایش	اشتغال	آنان	دارد،	روی	

آن	را	بپوشد.

اهمیت	 کاسنت	 برای	 هم	 کنار	 در	 هردو	 زن	گرایی	 مفکورۀ	 و	 رسمایه	داری	 نظام	 راستی	که	

شده	 برنامه	ریزی	 و	 منسجم	 گونۀ	 به	 حیاتی	 نقش	 این	 ادای	 از	 زن	 منودن	 دور	 و	 مادری	 نقش	

فعالیت	منوده	اند	و	این	هامن	دلیل	اصلی	و	اساسی	است	که	باعث	شده	تا	منونه	های	برجستۀ	

زنان	مسلامن	و	قرآنی	سخت	کمیاب	شوند.	بسیاری	از	زنان	مسلامن	دیگر	به	تربیت	کودکان	و	

شده	اند	 به	خودی	 منحرص	 و	 مستقل	 افراد	 به	 تبدیل	 در	عوض	 و	 خانواده	منی	اندیشند	 تشکیل	

متحمل	 دیگران	 رنجی	که	 و	 درد	 از	 و	 می	دهند	 تشکیل	 مادی	 منافع	 را	 بزرگ	ترین	هدف	شان	 که	

می	شوند،	چشم	پوشی	می	کنند.	از	همین	جاست	که	نظام	رسمایه	داری،	دیدگاه	بزرگ	اسالمی	مان	

نسبت	به	زنان	مسلامن	را	به	صفت	مادر،	از	هم	دریده	و	الگوهای	بزرگ	دین	مان	را	مخدوش	و	

افق	دید	دخرتان	جوان	مسلامن	را	به	دست	یافنت	به	یک	شغل	خالصه	می	کند	و	آرزوی	پدران	را	

در	خصوص	آیندۀ	کودکان	شان	منحرف	می	مناید.
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مشوش و ناپایدار منودن مفهوم مادری

حدی	که	 از	 بیش	 آزمندیی	 و	 دلیل	حرص	 به	 مفکورۀ	رسمایه	داری	 آگاه!  و  عزیز  خواهران 

دارد،	به	ساده	گی	از	افکار	فیمنیزم	و	ادعاهای	مساوات	میان	زن	و	مرد	استفاده	می	کند.	هرچند	

روند	فیمنیزم	ریشه	های	مارکسیستی	و	خصامنه	با	نظام	رسمایه	داری	دارد؛	اما	در	حال	حارض	خود	

دیده	 نوینی	 منظر	یک	اصطالح	 از	 این	مفهوم،	 به	 فاسد	رسمایه	داری	وفق	می	دهد.	 با	قدرت	 را	

می	شود	که	به	نام	"رسمایه	داری	میان	دوجنس"	و	یا	فیمنیزم	یاد	می	شود.	این	اصطالح	نوین	نشان	

می	دهد	که	میان	مفکورۀ	مساوات	میان	دوجنس	و	روند	جدید	استثامر	جهانی	در	قالب	ائتالف	

دولت	های	رسمایه	داری،	مؤسسات	اقتصادی،	سازمان	های	غیرحکومتی	و	سازمان	ملل،	که	در	

جریان	یک	دهۀ	اخیر	باالی	استثامر	زنان	و	دخرتان	جوان	مترکز	منوده،	ارتباط	مستحکمی	وجود	

دارد؛	چنان	چه	جیم	یونگ	کیم	رئیس	بانک	جهانی	در	اظهاراتی	در	سال	2012م	گفت	که	بیشرت	

از	80	درصد	قرضه	های	داده	شده	از	جانب	این	بانک،	که	به	بیشرت	از	28	میلیارد	دالر	امریکایی	

می	رسد،	به	پروژه	هایی	مربوط	به	ایجاد	مساوات	میان	دوجنس	اختصاص	داده	شده	است.	جای	

به	زن،	خود	 دادن	 که	فرصت	 اعرتاف	منود	 از	سال	2006م	 بانک	جهانی	 زیرا	 نیست،	 تعجب	

"اقتصاد	هوشمند"	به	شامر	می	رود.	

پس	 اقتصادی،	 رشد	 بجز	 زن	چیزی	 قبال	 در	 موقف	گیری	 این	 از	 آنان	 انگیزۀ	 بدون	شک،	

نظام	های	 و	 دولت	ها	 پای	 و	 دست	 بحرانی	که	 نیست؛	 جهانی	 اقتصادی	 بحران	 باالگرفنت	 از	

رسمایه	داری	را	از	پشت	بسته؛	چنان	چه	ادریان	رابرتز،	که	یک	پژوهشگر	دانشگاه	مانچسرت	انگلیس	

 Transnational Business(جهانی	فیمنیزم	تجارتی	های	»فعالیت	گوید:	می	زمینه	این	در	باشد،	می

Feminism(	به	جانب	ستون	اصلی	بحران	اقتصادی	جهانی	به	وجود	آمده	در	سال	2008م	در	

حرکت	است.«	چنان	چه	هیالری	کلننت	وزیرخارجۀ	سابق	امریکا	قبالً	گفته	بود:	»محدود	کردن	

امکانات	اقتصادی	زن	برای	هر	کشوری	به	این	می	ماند	که	پول	های	خویش	را	بدون	استفاده	روی	

میز	نگهداری.	این	کار	هیچ	معنایی	نخواهد	داشت؛	به	ویژه	با	توجه	به	این	که	ما	در	حال	مبارزه	

برای	بیرون	رفنت	از	بحران	اقتصادی	می	باشیم.«
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این	اظهارات	کلننت	به	وضوح	نشان	می	دهد	که	انگیزۀ	اصلی	و	واقعی	دولت	های	رسمایه	داری	

از	تشویق	زنان	به	سهم	گیری	در	روند	اقتصادی،	قربانی	منودن	آنان	برای	رشد	اقتصادی	است؛	

مادر	 به	چشم	 نه	 و	 اقتصادی	می	بینند	 کار	و	محرک	رشد	 نیروی	 به	چشم	 فقط	 به	زن	 آنان	 زیرا	

نسل	های	آینده.

شکی	نیست	که	نظام	رسمایه	داری	آگاهانه	مادران	را	خوار	و	ذلیل	منوده	و	از	آنان	فقط	نیروی	

کار	می	سازد؛	حتی	در	حد	کارگران	درجه	دوم.	در	گزارشی	که	توسط	سازمان	جهانی	کار	در	سال	

کنندۀ	 تنظیم	 به	صفت	 زن	 میلیون	 در	رسارس	جهان،	43	 که	 گفته	شده	 گردید،	 منترش	 2013م	

منازل،	آشپز	و	یا	خادم	خانه	استخدام	شده	اند.	

در	جریان	هژده	سال	اخیر،	آمار	استخدام	افراد	به	صفت	خادم	خانه	به	شدت	افزایش	یافته	

و	در	حال	حارض	به	19	میلیون	تن	در	جهان	می	رسد.	فقر	اقتصادی	و	کمبود	درامد،	میلیون	ها	

تن	از	زنان	را	در	بسیاری	از	رسزمین	ها	وادار	منوده	تا	امور	تدبیر	منازل	خویش	را	به	کودکان	خود	

سپرده	و	خود	به	دنبال	وظیفه	باشند.	شکی	نیست	که	دلیل	اصلی	این	مصیبت	هامنا	تطبیق	شدن	

نظام	رسمایه	داری	در	سطح	جهانی	می	باشد؛	نظامی	که	بر	اساس	منفعت	و	بازار	آزاد	استوار	بوده	

و	شعار	آن	اینست	که:	»بگذار	کار	کند	و	بگذرد«	و	نظامی	که	رسمایه	ها	را	در	دست	شامر	اندکی	

جمع	منوده	و	فقر	طاقت	فرسا	را	در	رسارس	جهان	اسالم	و	دولت	های	جهان	سوم	گسرتش	داده	

است.	این	واقعیت	تلخ	در	این	اواخر	منجر	به	تجمع	زنان	و	مهاجرت	کارگران	زن	منازل	گردیده،	

که	خود	زمینۀ	سوءاستفادۀ	جنسی	را	از	آنان	فراهم	می	سازد.

این	ایجاد	اختالل	در	روند	مادری،	زمینۀ	به	وجود	آمدن	نسل	رسکش،	بی	پروا	و	رسدرگمی	

روند	 در	 زنان	 استخدام	 بدل	 در	 برشیت	 که	 سنگینی	ست	 بس	 بهای	 خود	 که	 منوده،	 فراهم	 	را	

در	مورد	 بیانیه	هایی	 اندونیزیا	در	سال	2016م	 اقتصادی	می	پردازد.	کمتیۀ	حامیت	کودک	 رشد	

میلیون	ها	کودکی	منترش	منود	که	مادران	شان	آنان	را	به	دلیل	کار	در	بیرون	از	منزل	ترک	منوده	اند.	

11.2میلیون	کودک	اندونیزیایی	به	دلیل	سفر	والدین	شان	به	خارج	برای	کار	از	محبت	و	حامیت	

مادر	و	پدر	محروم	می	باشند.	این	در	حالی	ست	که	بررسی	های	یونیسف	در	سال	2008م	نشان	

می	دهد	که	در	حدود	6میلیون	کودک	در	فلیپین	پس	از	آن	که	مادران	شان	برای	کار	سفر	منوده	اند،	
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کامالً	بی	رس	پرست	مانده	و	هیچ	پناهگاهی	ندارند.	این	واقعیت	در	چین	نیز	جریان	دارد؛	چنان	چه	

آمار	نشان	می	دهد	که	در	مناطق	روستائی	چین	در	حدود	61میلیون	کودک	زیر	سن	17	سال	پس	

از	مهاجرت	یک	یا	هردو	تن	از	والدین	شان	برای	کار،	به	حال	خود	رها	می	گردند.	این	کودکان	به	

حال	خود	رها	شده	در	چین	در	معرض	مشکالت	بی	شامری؛	از	قبیل:	تجارت	کودکان،	خشونت	

را	 معلومات	 این	 می	گیرند.	 قرار	 اجتامعی	 بیامری	های	 سایر	 و	 جنایت	 کشی،	 خود	 جنسی،	

بررسی	و	کشف	 پیکینگ	می	باشد،	در	سال	2015م	 دانشگاه	 استاد	 فای،	که	 یی	 پروفیسور	لی	

منوده	است.

واقعیت	اینست	که	دولت	های	رسمایه	داری	غرب،	مدت	ها	پیش	از	دولت	های	رشق	آسیا	از	

اینست	که	"مرگ	 این	واقعیت	می	توان	گرفت،	 از	 این	بحران	اجتامعی	رنج	می	بردند.	درسی	که	

جریان	 توسط	 بلکه	 آن،	 فیمنیزم	 مفهوم	 و	 اقتصادی	 لیربالیزم	 دست	 در	 فقط	 نه	 خانواده"	 مفهوم	

لیربالیزم	اجتامعی	نیز	صورت	گرفته؛	جریانی	که	ارزش	های	خودخواهانۀ	فردی،	مانند	لذت	بردن	

غالب	 آن	 در	 داری،	 فرزند	 و	 ازدواج	 به	 خود	 مقید	منودن	 جای	 به	 زندگی	 فردی	 آزادی	های	 از	

می	باشد	که	در	نتیجه	باعث	به	وجود	آمدن	وبای	گسرتدۀ	صحی	و	رضبه	زدن	به	مفهوم	مادری	

شده	است.	رشایط	به	وجود	آمده،	زندگی	خانواده	گی	را	از	ریشه	مترضر	منوده	و	منجر	به	فقر	

دیموگرافی)جمعیت	شناسی(	در	ساختار	جوامع	مختلف	اروپا	و	امریکا	گردیده	است؛	چنان	چه	

در	جنوری	سال	2018م	انگلیس	برای	امور	تنهایی	و	گوشه	گیری	افراد،	وزارت	خاصی	را	ایجاد	

منود	تا	با	آن	چه	که		تریزامی		نخست	وزیر	انگلیس	آن	را	"واقعیت	غم	انگیز	زندگی	مدرن"	بسیاری	

از	مردم	نامید،	تعامل	مناید.	چنان	چه	آمار	نشان	می	دهد	که	در	حدود	9میلیون	تن	احساس	تنهایی	

منوده	و	در	حدود	200هزار	تن	از	افراد	مسن	در	انگلیس	در	جریان	بیشرت	از	یک	ماه	کامل	با	هیچ	

دوست	و	یا	فردی	از	نزدیکان	خویش	صحبت	نکرده	اند.	اینست	پیامد	تغییر	ساختار	خانواده	در	

این	دولت	های	لیربال	رسمایه	داری!

تأثیرگذاری	اصلی	و	اساسی	متدن	سیکولیرزم	رسمایه	داری	باالی	برشیت	اینست	که	مفهوم	

مادری	را	مشوش	منوده	و	زمینۀ	"فروپاشی	بنیان	هزاران	خانواده"	را	در	سطح	جهان	فراهم	منوده	

است.	این	بدون	شک	چهرۀ	سخت	و	تاریکی	ست	که	از	انسانیت	در	عرص	ما	به	منایش	می	گذارد؛	
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چهرۀ	تاریکی	که	فرسنگ	ها	از	نور	اسالم	و	راهنامئی	های	آن	فاصله	دارد.	این	واقعیت	ما	را	به	یاد	

آن	فرمودۀ	الله		می	اندازد	که	می	فرماید:		

﴿َوَمْن أَْعرََض َعن ِذكِْري َفإِنَّ لَُه َمِعيَشًة َضنكًا َونَْحرُشُُه يَْوَم الِْقَياَمِة أَْعَمى﴾ ]طه:	124[

  و هرکس از یاد من روی گردان شود، زندگی)سخت و( تنگی خواهد داشت و روز قیامت، او 
را نابینا محشور می کنیم!

تصور مسئولیت های مادری

بودن	در	 پیشتاز	 آرزوی	 آیا	روزی	شده	که	 اما	 داریم،	 آرزوهایی	زیادی	 ما	 خواهران عزیز!	

داشته	 همرس	 و	 مادر	 زن،	 عنوان	 به	 را	 مان	 اصلی	 مسئولیت	 و	 اساسی	 نقش	 پیشربد	 چگونگی	

باشیم؟	آیا	باری	شده	که	آرزو	کنیم	در	آفرینش	نسل	موفق	آینده	و	پیشتاز	برای	امت	اسالمی		نقش	

تعیین	کننده	ای	داشته	باشیم؟	بسیاری	از	ما	بدون	آماده	گی	کامل	مادر	می	شویم	و	فقط	در	جریان	

کار	است	که	می	آموزیم،	بدون	این	که	آگاهی	کافی	داشته	باشیم.	این	خود	سببی	ست	که	ما	را	به	

جانب	بهبود	افکار	مادری	مان	در	خانواده	و	در	جامعه	می	کشاند؛	الگوئی	که	خود	رویکرد	روشن	

قرآنی	برای	ساخنت	امام	متقین	و	رهرب	کسانی	که	تقوی	دارند،	می	باشد.	در	حقیقت	ما	می	دانیم	

که	اسالم	عزیز	برای	مادر	چه	جایگاه	مقدس	و	محرتمی		را	داده؛	چنان	چه	در	یک	حدیث	چنین	

گفته	شده:	

  »مردی نزد رسول اهلل  آمد و گفت: چه کسی از میان مردم مستحق تر است که من با او 
مصاحبت نیکو داشته باشم؟ فرمود: مادرت. آن مرد گفت: سپس کی؟ فرمود: سپس مادرت. 

گفت: سپس کی؟ فرمود: سپس مادرت. گفت: سپس کی؟ فرمود سپس پدرت.«

حرضت	عبدالله	ابن	عباس		که	یکی	از	اصحاب	رسول	الله		بود	و	در	عین	حال	یکی	

از	علامی	بزرگ	اسالم	بود،	باری	گفت:	»برای	نزدیک	شدن	به	الله	عزوجل	کاری	بهرت	از	نیکوئی	

به	مادر	منی	شناسم.«	بناًء	پاداش	اخروی	نیکوئی	به	مادر	بسیار	بزرگ	است.	رسول	الله		فرمود:		
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َفإِْن  اللَِّه،  َسِبيِل  كَالُْمَراِبِط ِف  الَْجِر  ِمَن  ِفَصالَِها  إَِل  َوْضِعَها  إَِل  َحْملَِها  لِلَْمْرأَِة ِف  »إِنَّ 

َهلَكَْت ِفياَم بَنْيَ َذلَِك َفلََها أَْجُر َشِهيٍد«

  پاداش زن حامله در جریان حمل تا وضع حمل و دوران شیرخواره گی کودک به سان پاداش 
مجاهدی ست که در راه اهلل)( می جنگد و اگر در این جریان)حمل، وضع حمل و شیرخواره گی 

کودک( از دنیا برود، پاداش اش به سان پاداش شهید خواهد بود.

نیاز	 این	همه	اهمیت	قایل	است،	پس	ما	قطعاً	 برای	نقش	مادر	بودن	زن	 اگر	اسالم	عزیز	

داریم	احکام	اسالم	را	در	این	خصوص	به	خوبی	بدانیم.	اسالم	احکام	گوناگونی	دارد	که	برخی	از	

آن	مخصوص	مردان	و	برخی	دیگر	ویژۀ	زنان	است.	اسالم	در	برخی	از	احکام	میان	مرد	و	زن	فرق	

گذاشته	و	دستور	داده	که	هرکسی	حکم	مربوط	به	خودش	را	بپذیرد	و	بدان	عمل	کند.	مسئولیت	ها	

و	اوصاف	خانوادگی	شوهر	و	خانم	را	رسول	الله		در	این	حدیث	رشیف	به	وضوح	بیان	منوده	

می	فرماید:	

»كُلُّكُْم َراعٍ َوكُلُّكُْم َمْسؤول َعْن َرِعيَِّتِه، اإلَِماُم َراعٍ َوَمْسؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َوالرَُّجُل َراعٍ ِف أَْهلِِه 

َوُهَو َمْسؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َوالَْمْرأَُة َراِعَيٌة ِف بَْيِت َزْوِجَها َوَمْسؤولٌَة َعْن َرِعيَِّتَها«

  هریک از شما مسئولیتی دارید و در مورد آن پاسخگو خواهی بود. پیشوای مردم در مورد 
پیروانش پاسخ خواهد داد. مرد مسئول خانواده اش بوده و در مورد آن پاسخ خواهد داد و زن در 

منزل شوهرش مسئول است و از آن پاسخ خواهد داد.

مدیریت	 و	 بودن	 مادر	 برای	زن	مسئولیت	 متوجه	می	شویم	که	رشیعت	اسالمی		 نتیجه	 در	

منزل؛	یعنی	"ادارۀ	متام	امور	منزل	و	رسیده	گی	به	کودکان"	را	داده.	به	همین	دلیل	است،	احکامی	

را	که	اسالم	متوجه	ما	منوده	مربوط	به	حمل،	والدت،	شیردهی،	حضانت	و	عده	می	باشد.	هیچ	

یک	از	این	نقش	ها	را	به	مرد	نداده؛	زیرا	متام	این	احکام	مربوط	به	ما،	به	صفت	زن،	می	شود.	به	

همین	ترتیب،	اسالم	مسئولیت	کودک	در	خصوص	حمل،	والدت،	شیرخواره	گی	و	حضانت	را	

بر	دوش	زن	گذاشته	است.
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بنابر	این،	ما	به	صفت	زن	چنین	مسئولیت	های	بزرگ	و	مهمی		را	بر	دوش	داریم	و	از	همین	

جاست	که	می	توان	گفت:	نقش	اساسی	زن	در	زندگی	هامنا	مادر	بودن	و	مدیریت	امور	منزل	

این	 ادای	 ما	در	 پیدا	می	کند	و	 تداوم	 از	خالل	همین	جریان	است	که	نسل	برشیت	 است؛	زیرا	

مسئولیت	نسبت	به	مردها	ظرفیت	و	توانائی	های	بهرت	و	بیشرت	داریم.

هم	چنین	می	دانیم	که	رشیعت	اسالمی		به	ما	اجازه	می	دهد	تا	در	جریان	حمل	و	یا	شیردهی،	

	که	همزمان	با	ماه	رمضان	می	شود،	روزه	نگیریم	تا	مبادا	روزه	باالی	صحت	و	زندگی	ما	تأثیر	منفی	

بگذارد.	هم	چنین	رشیعت	ما	را	در	جریان	حیض	و	نفاس	از	مناز	معاف	قرار	داده	و	به	مرد	اجازه	

منی	دهد	تا	زمانی	که	مادر	حق	حضانت	کودک	را	دارد،	با	کودک	اش	بیرون	از	شهری	که	مادر	آن	

کودک	در	آن	سکونت	دارد،	سفر	مناید.	متام	این	احکام	برای	آسان	منودن		امتام	نقش	اساسی	

دارد.		رشیعت	اسالمی	هم	چنین	مرد	و	دولت	را	موظف	منوده	که	 است	که	مادر	و	مدیر	منزل	

نیازمندی	های	زن	را	براورده	منایند	و	زن	مجبور	نشود	نیازمندی	های	خانواده	اش	را	خود	تأمین	کند	

تا	فرصت	داشته	باشد	با	نشاط	و	توجه	بیشرت	به	کودکان	و		تربیت	آنان	بپردازد.

بناًء	اسالم	به	جایگاه	مادر	و	همرس	به	صفت	یک	نقش	حیاتی	در	جامعه	نگریسته	که	باید	به	

درستی	به	آن	پایبندی	صورت	گرفته	و	پیوسته	از	آن	پشتیبانی	شود.

این	مسئولیت	های	 به	 نیاز	داریم	 الهی	 خواهران عزیز!	ما	زنان	به	صفت	فرمان	بران	فرامین	

بزرگ	پایبند	مبانیم	و	زندگی	مان	را	از	هر	نظر	برای	براورده	شدن	اهداف	واالی	اسالمی		مجهز	

بودن	 مادر	 مورد	 در	 اسالم	 دیدگاه	 باشیم.	 ممکن	 مادران	 بهرتین	 خویش	 کودکان	 برای	 تا	 کنیم	

باید	اولویت	زندگی	و	چگونگی	تنظیم	آن	را	تشکیل	دهد.	به	گونۀ	مثال:	ما	باید	بدانیم	که	برای	

برآوردن	مسئولیت	های	اساسی	خویش	به	صفت	مادر	و	مدیر	منزل	باید	با	متام	نامالیامتی	که	در	

برابرمان	قرار	می	گیرد،	دست	و	پنجه	نرم	کنیم.	نباید	این	نقشی	را	که	داریم،	نقش	درجه	دوم	و	

یا	کم	اهمیت	تر	از	سایر	آرمان	های	موجود	در	این	دنیا	بدانیم	و	در	عوض	چنین	تصوراتی،	باید	

به	ازدواج	و	مادر	بودن	بیندیشیم	و	این	را	محور	اساسی	زندگی	بدانیم.	کار	در	بیرون	از	منزل	و	

منافع	فردی	مان	نباید	باعث	شود	دست	از	این	مسئولیت	بزرگ	و	حیاتی	خویش	برداریم	و	یا	از	

آن	چشم	پوشی	منائیم؛	زیرا	ما	زنان	مسلامن	هستیم،	نباید	موفقیت	خویش	را	بر	اساس	معیارهای	
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نظام	رسمایه	داری	محاسبه	منائیم	و	سعادت	را	در	انباشنت	ثروت	بی	شامر	و	یا	پیرشفت	در	زندگی	

شغلی	مان	ببینیم؛	بلکه	موفقیت	و	سعادت	را	باید	در	برآوردن	متام	مسئولیت	های	اسالمی	خویش	

دارای	 و	 نکات	مهم	 این	 بدانیم.	 بودن،	 مادر	و	همرس	 بهرتین	 به	شمول	 بهرتین	وجه	ممکن،	 به	

اهمیت	باید	فوق	العاده	زیاد	در	جوامع	محلی	و	محیط	کار	و	دولت	در	نظر	گرفته	شود.

خواهران عزیز و گرامی!	هرچند	مسئولیت	اساسی	زن	اینست	که	مادر	و	همرس	باشد؛	اما	

این	به	معنی	خالصه	منودن	نقش	زن	در	این	مسئولیت	و	مامنعت	وی	از	سایر	فعالیت	ها	نیست؛	

زیرا	ما	می	دانیم	که	اسالم	به	زن	اجازه	می	دهد	تا	در	سیاست،	تعلیم	و	تربیه	و	اقتصاد،	کار،	شغل،	

مرد	 و	 زن	 که	 اینست	 مهم	 جامعه	سهیم	شود.	 تعامالت	 سایر	 و	 پیامن	ها،	رسمایه	گذاری	 بسنت	

بتوانند	در	فضای	آرام	در	کنار	یک	دیگر	به	رس	برده	و	برای	ساخنت	نسل	قوی	و	توان	مند	آینده،	

کودکانی	سامل	و	با	نشاط	تربیت	منایند.	اسالم	عزیز	به	عنوان	نظام	ارزش	های	واال،	موفقیت	فردی	

و	اجتامعی	زن	را	هم	زمان	تضمین	منوده	و	او	را	در	برآوردن	آن	یاری	می	کند.	برای	این	که	یک	زن	

بتواند	از	خود	یک	مسلامن	واقعی	ساخته	و	موفقیت	های	واقعی	خویش	را	با	موفقیت	نسل	های	

آینده	و	جامعه	پیوند	دهد،	اسالم	عزیز	برنامۀ	منحرص	به	فرد	و	ارزشی	استثنائی	را	در	اختیار	وی	

به	خانواده	و	 او،	رسیدگی	 آرمان	 قرار	می	دهد.	یک	زن	مسلامن	واقعی	زنی	ست	که	بزرگ	ترین	

فرزندانش	باشد	و	در	عین	حال،	به	زندگی	عامه	و	فعال	و	سهم	گیری	مثبت	در	رفاهیت	جامعه	

و	پیرشفت	آن	بیندیشد.	زن	مسلامن	هامن	زنی	ست	که	متام	اولویت	هایی	را	که	اسالم	برایش	در	

نظر	گرفته	به	خوبی	درک	می	کند؛	چه	اولویت	هایی	مربوط	به	زندگی	خاص	و	یا	زندگی	عام؛	او	

ارزش	های	 اساس	 بر	 کودکانش	 و	تربیت	 خویش	 مسئولیت	 اداءمنودن	 درست	 برای	 که	 می	داند	

اسالمی		و	تنظیم	امور	منزل	بر	اساس	این	ارزش	ها،	باید	در	طلب	شناخت	دین	خویش	به	شکل	

درست	باشد.	برای	آماده	منودن	چنین	زن	مسلامنی	باید	تشویق	شود	تا	در	فراگیری	علم	و	دانش	

آورد.	زن	 فراهم	 منزل	 در	 را	 به	کودکانش	 رفاهیت	خود	و	رسیدگی	درست	 زمینۀ	 و	 بوده	 پیشتاز	

مسلامن	می	داند	که	باید	یک	فعال	سیاسی	باشد	و	در	برابر	ظلم،	فساد	ایستاده	و	حکام	را	محاسبه	

مناید.	زن	مسلامن	کسی	ست	که	مسئولیت	حمل	دعوت	را	بر	دوش	دارد	و	بزرگ	ترین	نقشی	که	

می	توان	در	حمل	دعوت	داشته	باشد،	اینست	که	اهمیت	دادن	به	رنج	و	دردی	که	امت	اسالمی		از	
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آن	رنج	می	برد،	به	کودکانش	بیاموزد	و	از	آنان	حاملین	دعوت	و	مجاهدین	راه	الله		بسازد.	بدون	

شک،	مادرانی	که	از	ذکاوت	و	اخالص	برخوردار	بوده	و	به	مسئولیت	اساسی	خویش	پی	برده	اند،	

نسل	جدیدی	از	مسلامنان	را	به	بار	می	آورند	که	دارای	شخصیت	اسالمی		واال	می	باشند؛	طوری	که	

پیشگامان	حمل	اسالم	و	فعاالن	دولت	خویش	در	متام	عرصه	ها	خواهند	بود	و	باعث	می	شوند،	

وضعیت	اقتصادی	و	اجتامعی	امت	اسالمی		بهبود	پیدا	کند.

	این	دیدگاه	منحرص	به	فرد	اسالم	در	اهمیت	دادن	به	مادر	بودن	و	نیاز	به	بهبود	نقش	زن	

به	چنین	دست	آوردی	می	شود.	 آینده	است	که	منجر	 به	صفت	نگهبان	متدن	و	مربی	نسل	های	

رشیعت	اسالمی		زن	را	به	عنوان	ابزاری	برای	تولید	ثروت	برای	رشکت	ها	و	دولت	ها	تلقی	منی	کند.	

در	کتاب	مقدمۀ	قانون	حزب	التحریر	و	در	بخش	مربوط	به	نظام	اجتامعی	اسالم	چنین	گفته	شده:	

»نقش	اساسی	زن	در	اسالم	اینست	که	برای	کودکانش	مادری	کند	و	در	ادارۀ	امور	منزل	شوهرش	

فعال	باشد.	زن	ناموسی	ست	که	حامیت	و	نگهداری	از	آن	یک	وجیبه	است.«

جهان	برای	فرصت	دادن	به	زن،	نیازمند	رویکرد	جدید	سیاسی	است	و	این	رویکردی	ست	

که	توانائی	استحکام	بخشیدن	زن	به	هدف	پایبندی	قوی	برای	ساخنت	نسلی	طالئی	یک	نیاز	مربم	

است.	در	واقع	اسالم	رابطۀ	بزرگ،	انسانی	و	حیاتی	موجود	میان	مادر	بودن	زن	و	چگونگی	نسل	

آینده	را	وابسته	به	تداوم	شغل	مادری	به	بهرتین	وجه	ممکن	و	فعال	در	جامعه	می	داند.	برعالوۀ	آن،	

اسالم	خانواده	ها	را	به	داشنت	فرزندان	بیشرت	تشویق	می	کند؛	چیزی	که	باعث	می	شود،	دولت	جوان	

و	دینامیکی	عالی	داشته	باشیم.	بسیاری	از	متون	اسالم	به	ازدواج	و	داشنت	فرزندان	زیاد	اهمیت	

داده	و	به	آن	اجر	بزرگ	قایل	می	شود؛	چنان	چه	رسول	الله		می	فرماید:

ُجوا الَْوُدوَد الَْولُوَد َفإِنِّ ُمكَاثٌِر ِبكُُم الَُمَم« »تََزوَّ

  زن مهربان و بچه آور بگیرید؛ زیرا من در روز حشر به زیاد بودن شما افتخار می کنم!

در	عین	حال،	دین	ما	از	طریق	حامیت	نظام	های	تعلیم	و		تربیت،	اجتامعی	و	اقتصادی	متدن	

اسالمی،	ضامنت	والدت	مستمر	و	تولید	بهرتین	نسل	ها	را	می	کند.

و	 مثمر	 نسل	 بودن،	ضامن	خلق	 مادر	 به	 نسبت	 اسالم	 بزرگ	 دیدگاه	 این	 عزیز!	 خواهران 
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نیز،	که	امروزه	 دارای	صفات	رهربی	و	تقوی	می	باشد	و	در	عین	حال،	بحران	کمبود	نفوس	را	

باالی	بسیاری	از	جوامع	تأثیر	منفی	گذاشته،	حل	و	فصل	می	مناید.	بنابر	این،	ما	به	صفت	زنان	

مسلامن	و	جوامع	اسالمی	،	الزم	است	مفهوم	واقعی	مادر	بودن	را	به	زندگی	برگردانیم	و	برای	

این	 گیریم.	 پیش	 را	 رویکرد	 این	 باید	 زندگی	 در	 او	 اساسی	 مسئولیت	های	 و	 زن	 جایگاه	 حفظ	

به	گونۀ	قوی	در	دخرتان،	خواهران	و	جوامع	مان	 این	مفهوم	 ایجاد	و	استحکام	 رویکرد	شامل	

نیز	می	شود	تا	باشد	به	همرس	و	مادر	یک	بار	دیگر	به	عنوان	رشفی	نگریسته	شود	که	در	جامعه	

مستحق	احرتام	و	بزرگ	داشت	است.	تحقق	این	آرمان	نظامی		را	می	طلبد	که	این	رویکرد	اسالمی		

را	آسان	تر	منوده	و	از	آن	پشتیبانی	مناید.	بدون	شک،	خالفت	برمنهج	نبوت	اسالم	را	به	گونۀ	همه	

جانبه	تطبیق	منوده	و	جایگاه	بزرگی	را-که	مادر	بودن	مستحق	آن	می	باشد-	به	آن	برمی	گرداند؛	هم	

چنان	دیدگاه	قرآنی	را	برای	ساخنت	نسل	پیشگام	و	متقی	جامۀ	عمل	خواهد	پوشاند.	ان	شاء	الله.

نویسنده فیکا کومارا

عضو دفرت مطبوعاتی مرکزی حزب التحریر
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الف: قوامیت شوهر مطابق رشیعت؛ نه مطابق عادات و رسوم 

وقتی	از	بحث	قوامیت	شوهر	بر	باالی	زن	سخن	میزینم،	البد	میان	دو	مسئأله	تفکیک	

قایل	شویم:	یکی	حکِم	رشعی	و	قواعد	و	اصولی	که	رشیعت	به	منظور	ترشیح	این	حکم	وضع	

منوده	است	و	دوم	برخی	مفاهیم	باطل	و	تالش	های	ظاملانه	ای	است	که	از	روی	جهل	و	نادانی	از	

جانب	بعضی	مسلامنان	به	آن	ملحق	شده	است.	پس	الزمی	است	تا	در	این	مبحث	هرنوع	ارتباط	

نوع	 این	 برده	شود؛	چون	 بین	 از	 اسالمی	 بی	بنیاد	و	رشیعت	 و	 نادرست	 عنعنات	 و	 میان	رسوم	

مفکوره	ها	بازماندۀ	مفکوره	های	قدیمی	برده	سازی	زن	بوده	که	در	آن	زن	مانند	یک	موجود	حقیر	

در	خانه	و	فراموش	شده	در	جامعه	پنداشته	می	شد.	این	مفکوره	ها	راه	را	برای	سیکولرها	باز	کرد	

تا	دروغ	هایی	را	با	استفاده	از	این	عنعنات	و	ارتباط	دادن	آن	با	رشیعت	اسالمی	بسازند	تا	اسالم	را	

بدنام	منایند	و	از	این	طریق	زنان	مسلامن	را	تحریک	منایند	تا	خویشنت	را	ربوده	تحت	سندان	و	

چکش	جاهلیت	اولی	که	او	را	کامالً	به	زنجیر	کشیده	و	فشار	می	دهد،	دیده	و	به	امواج	مطالطم	

و	رسسخت	جاهلیت	نوین	ببیند	که	ادعا	دارد	که	او	را	از	هر	بند	آزاد	خواهد	ساخت.	هم	رسوم	و	

عنعنات	فاسد	در	کمین	اوست	تا	او	را	به	نام	)اسالم	و	رشیعت(	برده	سازد	و	یا	هم	او	این	رسوم	و	

عنعنات	را	رها	منوده،	در	مقابل	آن	به	پا	خاسته	تا	آنهایی	را	دریابد	که	خطرناکرت	از	آن	در	کمین	او	

بوده	تحت	شعار	)آزادی	و	مساوات!(	او	را	بربایند	و	از	اصالتش	دور	بسازند.	

در	اسالمی	موضوع	حاکمیت	شوهر	نتیجۀ	مفکورۀ	شخص،	عنعنات	متأثر	از	رشق	یا	هم	

عکس	العمل	در	مقابل	غرب	نیست؛	در	حقیقت	مفهومی	ست	که	از	دالیل	رشعی	گرفته	شده	و	

ساختار	خانواده،	روابط	میان	زن	و	شوهر	و	حقوق	هر	یکی	آن	را	تنظیم	می	مناید.	

ب: حاکمیت شوهر در اسالم و دالیل آن در قرآن و سنت 

موجوده،	 رضورت	 بنابر	 و	 شده	 داده	 شوهر	 برای	 که	 است	 حق	 یک	 شوهر	 حاکمیت	

منت سخرنانی هشتم

حزب التحریر - خلیج عربی

قوامیت مرد بر زن در اسالم
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مسئولیت	های	شوهر	در	مقابل	زنش؛	مانند	تنظیم	منودن	امور	زن،	دادن	نفقه،	حفاظت،	تأمین	

مصونیت	و	مصالح	او،	نگهداری	زن	در	خانه	و	تادیب	او	به	شکل	درست	باالی	شوهر	است.

َل اللُّه بَْعَضُهْم َعىَل بَْعٍض َوِبَا أَنَفُقواْ ِمْن أَْمَوالِِهْم﴾    ﴿الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعىَل النَِّساء ِبَا َفضَّ

]	نساء:	34[

   مردان سرپرست و نگهبان زنان اند، بخاطر برتری هایی که اهلل) از نظر نظام اجتماع( برای 
بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و بخاطر انفاق هایی که از اموال شان)در مورد زنان( 

می کنند.

	مردان	بر	زنان	رسپرست	اند)در	جامعۀ	كوچك	خانواده	حق	رهربی	دارند	و	صيانت	و	رعايت	

زنان	بر	عهده	ايشان	است(،	بدان	خاطر	كه	الله		برای	نظم	جامعه	مردان	را	بر	زنان	در	برخی	

از	صفات	برتري	هائی	بخشيده	است	و	بعضی	را	بر	بعضی	فضيلت	داده	است،	و	نيز	بدان	خاطر	

كه	معموالً	مردان	رنج	می	كشند	و	پول	به	دست	می	آورند	و	از	اموال	خود	برای	خانواده	اش	خرج	

می	كنند.	آیت	مبارکۀ	فوق	به	حاکمیت	شوهر	بر	زن	داللت	می	کند	و	اکرث	علامی	تفسیر	و	فقه	بر	

این	موضوع	اتفاق	نظر	دارند.	

یعنی	 قایم	است؛	 بر	زن	 آیت	کریمه	چنین	گفته	است:	»مرد	 این	 تفسیر	 کثیر	در	مورد	 ابن	

رئیس،	بزرگ،	رهنام	و	در	مسیر	راه	مربی	اوست.«	قرطبی	چنین	گفته	است:	»یعنی	مردها	نفقه	

زنان	را	تأمین	می	کنند،	آن	ها	را	بر	حسب	رضورت	حامیت	منوده	و	حفاظت	می	منایند.	افادۀ	قَّوام	

بر	وزن	فَّعال	حالت	مبالغۀ	فعل	به	معنی	کوشش	زیاد	بر	انجام	چیز	است.«	الجصاص	در	تفسیر	

آیه	چنین	گفته	است:	»کوشش	بر	تأدیب	و	تدبیر	و	حفظ	و	صیانت	زن	است	و	این	که	الله		مرد	

را	بر	زن	در	عقل	و	رأی	برتری	داده	و	بر	وی	الزامی	ساخته	تا	نفقۀ	زن	را	تأمین	مناید؛	به	معانی	

را	 امور	زن	 مرد	 این	که	 و	 بر	زن	در	حاکمیت	است	 مرد	 ارجحیت	 آن	 یکی	 زیاد	داللت	می	کند؛	

مدیریت	منوده،	تدبیر	می	مناید.	این	نشان	دهندۀ	اینست	که	مرد	حق	حفاظت	زن	را	در	خانه	دارد؛	

این	که	او	را	از	برآمدن	از	خانه	مانع	شود،	زن	باید	متابعت	مناید	و	اوامر	او	را	بجا	آورد	تا	وقتی	که	

در	مخالفت	با	اوامر	الله		نباشد	و	هم	چنان	این	آیت	منایانگر	حق	نفقۀ	زن	بر	شوهر	می	باشد.	

منت سخرنانی هشتم

حزب التحریر - خلیج عربی
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ابن	العربی	در	مورد	تفسیر	این	آیت	در	مورد	کلمۀ	قَّوامون	چنین	گفته	است:	»کلامت	قَّوام	

و	قیم	حالت	فعال	و	فعیل	"قَاَم"	هستند	به	معنی	امین	بودن	در	حق	شان؛	ولی	امور	و	صالح	حال	

شان	می	باشد؛	ابن	عباس	گفته	است	که	زن	باید	اطاعت	مرد	را	مناید	و	مرد	باید	نفقۀ	او	را	تأمین	

منوده	و	با	او	به	درستی	رفتار	مناید؛	از	او	حامیت	منوده	او	را	به	اطاعت	الله		امر	مناید	و	او	را	

به	شعائر	اسالم	تشویق	مناید؛	مانند	مناز	و	روزه.	زن	باید	پول	شوهر	را	حفاظت	منوده،	به	فامیل	

او	احسان	مناید	و	سخن	او	را	در	طاعات	قبول	مناید.	الله		می	فرماید:

﴿َولَُهنَّ ِمْثُل الَِّذي َعلَْيِهنَّ ِبالَْمْعُروِف َولِلرَِّجاِل َعلَْيِهنَّ َدَرَجٌة َواللُّه َعِزيٌز َحكُيٌم  ﴾ 

]بقره:	228[

  و برای آنان، همانند وظایفی که بر دوش آن هاست، حقوق شایسته ای قرار داده شده و مردان 
بر آنان برتری دارند واهلل)( توانا و حکیم است.  

برای	همرسان	حقوق	و	واجباتی	اند	كه	بايد	شوهران	اداء	كنند؛	هامن	گونه	كه	بر	آنان	حقوق	

با	رشيعت	 موافق	 و	 مردمان	 برابر	عرف	 گونۀ	شايسته	ای	كه	 به	 بايد	همرسان	 كه	 واجباتی	ست	 و	

اسالم	باشد	اداء	منایند.	مردان	را	بر	زنان	برتری	رعايت	و	حفاظت	در	امور	خانوادگی	است؛	الله	

متعال	باعزّت	و	باحكمت	است	و	برای	آنان	قوانينی	وضع	منوده	كه	با	حكمت	سازگار	است.		

این	دلیل	دیگر	ی	ست	که	در	مورد	آن	قرطبی	گفته	است:	»لفظ	درجه	استفاده	شده	است	که	به	

ارجحیت	حق	مرد	نسبت	به	زن	اشاره	دارد.		الجصاص	گفته	است	که	الله		از	این	خرب	می	دهد	

که	زوجین	بر	یکدیگر	حق	دارند	و	این	که	مرد	حق	خاص	بر	زن	دارد	که	زن	بر	مرد	ندارد؛	لیکن	در	

 	الله	رسول	احادیث	و	دیگر	آیات	دارند.	یکدیگر	بر	حقوقی	چی	که	سازد	منی	واضح	آیه	این

این	حقوق	را	واضح	ساخته	اند.	ابن	عباس	گفته	است	که	درجه	به	این	داللت،		که	مرد	با	خانم	

خویش	رویۀ	نیک	داشته	و	در	مال	و	ُخلق	با	خامنش	نیک	رفتار	باشد	و	فضیلت	اینست	که	بیشرت	

بر	نفس	خویش	حاکم	باشد.	

مطابق	به	نصوص	رشعی	در	سنت	رسول	الله		که	بر	حاکمیت	شوهر	نسبت	به	زن	داللت	

می	کند،	زن	را	ملزم	به	اطاعت	از	اوامر	شوهر	مطابق	چیزی	منوده	که	رشیعت	اجازه	داده	است	و	
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مطابق	ظرفیت	و	توانایی	زن	است.	دالیل	بر	این	موضوع	قرار	ذیل	اند:

۱.	رسول	الله	صلی	الله	علیه	و	آله	وسلم	فرمودند:

»إَِذا َصلَِّت الَْمْرأَُه َخْمَسَها، َوَصاَمْت َشْهرََها، َو أَْحَصَنْت َفرَْجَها، َو أَطَاَعْت بَْعلََها، َفلَْتْدُخْل 

ِمْن أَیِّ أَبَْواِب الَْجنَِّه َشاَءْت« )رواه	احمد	فی	مسنده(

  اگر زن تنها نمازهای پنجگانۀ خود را اقامه نماید، روزۀ ماه رمضان را بگیرد، دامن خود را از 
هرگونه آلودگی پاک نگهدارد و از شوهرش اطاعت نماید، به او خطاب می شود: از هر دری از 

درهای بهشت که خواستی وارد بهشت شو.

۲.	از	ابوهريره		روايت	است	که	رسول	الله	صلی	الله	عليه	وسلم	فرمود:

الَّذي ف  كَاَن  إِلَّ  َعلَْيِه  َفَتأَْب  ِفَراِشِه  إَِل  اْمَرأَتَُه  يَْدُعو  َرُجٍل  ِمن  َما  ِبَيِدِه  نَْفِس  »والَِّذي 

امِء َساِخطاً َعلَْيَها َحتَّى يَرَْض َعْنها« )صحیح	مسلم( السَّ

با حالتی  و شوهرش  نشود  با وی همبستر  او  بطلبد،  بستر خود  به  را    هرگاه شخصی زنش 
خشمناک بخوابد، فرشتگان تا صبح او را لعنت می کنند.

۳.	از	ابوهريره		روايت	است	که	رسول	الله	صلی	الله	عليه	وسلم		فرمود:	

»ل يَحلُّ لْمَرأٍَة أَْن تَُصوَم َوَزْوُجَها َشاِهٌد إِل ِبإِْذنِه، َول تَأَْذْن ف بَْيِتِه إِلَّ ِبإِذنِِه« )متفٌق	عليه(

او و یا کسی را بدون  با اجازهء    برای زن روا نیست که با حضور شوهرش روزه بگیرد؛ مگر 
اجازه اش به خانه اش اجازه دهد.

۴.	جابر	رضی	الله	عنه	از	رسول	الله		روایت	می	کند	که:

اللَِّه  ِبكَلَِمِة  ُفُروَجُهنَّ  َواْسَتْحلَلُْتْم  اللَِّه  ِبأََماِن  أََخْذُتُوُهنَّ  َفإِنَّكُْم  النَِّساِء  ف  اللََّه  »فااتَُّقوا 

َولَكُْم َعلَْيِهنَّ أَْن َل يُوِطْئَ ُفُرَشكُْم أََحًدا تَكْرَُهونَُه«	)رواه	مسلم(

  در مورد بی  عدالتی با زنان از اهلل بترسید؛ آنان امانت اهلل  نزد شما هستند؛ با کلمۀ مقدس 
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الهی بر شما حالل شدند؛ حق شما برآنان این است که در بستر خواب تان کسی را که خوش 
ندارند، جای ندهند.

چیزی	که	از	این	احادیث	استدالل	شده	می	تواند،	اینست	که	شوهر	بر	زن	موارد	فوق	الذکر	را	

مستحق	گردیده	و	بنابراین	حاکمیت	شوهر	بر	زن	به	سبب	نکاح	است.	

مانند	رویۀ	 اعادۀ	حقوق	زن	 به	زن،	 بودن	 متوجه	 ذیل	متثیل	می	گردد:	 در	موارد	 حاکمیت	

نیک،	تأمین	نفقه،	دادن	مهر،	اطاعت	زن	از	شوهر	تا	این	که	مخالف	اوامر	الله		نباشد،	گرفنت	

اجازه	از	شوهر	در	وقت	برآمدن	از	خانه،	گرفنت	اجازه	از	شوهر	در	انجام	وظیفه،	تدبیر	امور	زن	و	

دادن	دستوری	به	زن	که	مخالف	اوامر	الله		نباشد.	

ج: حمله سیکولرها بر حاکمیت شوهر 

موضوع	حاکمیت	شوهر	بر	زن	مورد	حمالت	گوناگون	سیکولرها	قرار	گرفته	است	و	هنوزهم	

جریان	دارد	و	شاید	مسلامن	ها	بعد	از	سقوط	دولت	شان	به	این	چنین	حمالت	سیکولرها	عادت	

کرده	باشند.	این	حمالت	مشخصاً	خانواده	های	مسلامنان	را	مورد	هدف	قرار	می	دهند	که	مستقیامً	

با	موضوعات	معروفی	مانند	تعدد	ازواج،	طالق،	ازدواج	های	پیش	از	وقت،	میراث	و	حاکمیت	

شوهر	ارتباط	دارد.	اما	در	این	دو	دهۀ	اخیر	شاهد	حمالت	نوین	بر	وضعیت	خانواده	های	مسلامن	

بوده	ایم	و	آن	تالش	برای	هجوم	و	به	چالش	کشیدن	حاکمیت	رشیعت	اسالمی	توسط	نوشته	ها	و	

قوانین	در	این	مورد	بوده	که	توسط	سازمان	های	قدرت	مند	بین	املللی	تحمیل	می	گردد.

سازمان	های	فمینیستی،	ملی	و	برشی	ستون	اساسی	قدرت	بین	املللی	در	تطبیق	و	تحمیل	

متام	پالیسی	هایی	بوده	که	در	کنفرانس	زن،	خانواده	و	اطفال	در	مورد	آن	تصمیم	گرفته	شده	است؛	

کنفرانس	بیجینگ،	مقررۀ	منع	خشونت	علیه	زنان،	کنوانسیون	ژینیوا	و	قبالً	کنفرانس	مرص.		آن	ها	

بکشانند	 پالیسی	های	 ظاملانۀ	 حاکمیت	 سوی	 به	 را	 آن	 و	 بربایند	 را	 عقالنی	 مبارزۀ	 می	خواهند	

به	 از	طرف	غرب	 و	 اند	 بین	املللی	رشط	گذاری	شده	 وام	های	 و	 وام	های	خارجی	 اساس	 بر	 که	

به	گرو	 پالیسی	ها	 این	 حکومت	های	مسلامنا	داده	شده	است	و	رسزمین	های	اسالمی	در	مقابل	

گذاشته	شده	اند.	
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موضوع	 این	 به	 اهانت	 و	 کشیدن	 چالش	 به	 با	 حاکمیت	شوهر	 مورد	 در	 سیکولرها	 حملۀ	

رشعی	جهت	اشتباه	ثبوت	کردن	و	از	بین	بردن	آن	آغاز	شده	است؛	پس	آن	ها	به	آن	مهر	پدرساالری	

و	قیمومیت	را	زدند	تا	زنان	این	قانون	رشعی	را	رد	کرده	و	آن	را	اقتدار	پدر	ساالرانه	تلقی	منایند	

و	این	که	زن	یک	شخصیت	ضعیف	و	منزوی	شده	بوده	و	تحت	کنرتول	مرد	زندگی	کند	و	فکر	

کند	که	مرد	حق	این	را	دارد	که	او	را	ترک	کند	و	رسزنش	کند؛	اگر	در	مقابل	شوهر	قرار	گرفت؛	

بر	این	اساس	بی	بنیاد	و	دروغین،	غوغاهای	برپا	شده	است	که	او	را	از	این	قانون	تحمیلی	آزاد	

خواهد	که	او	را	توهین	کرده	و	با	او	بد	رفتاری	منوده	است	و	توانایی	او	برای	تحصیل	و	کار	کردن	

مالی	 استقالل	 آورد	های	خودی،	 از	اشرتاک	در	جامعه،	دست	 اینکه	 و	 را	محدود	کرده	است،	

و	اتکا	به	خود	محروم	شده	است.	آنها	حاکمیت	شوهر	بر	زن	را	مانع	بزرگ	در	مقابل	عقالنی	

بودن،	رفتار،	و	استقالل	مالی	زن	می	دانند	چون	اجازه	گرفنت	برای	کار	منودن،	سفر	منودن،	ترک	

و	دخول	از	خانه	به	مثابۀ	از	دست	دادن	حقوق	اساسی	او	است	و	حتی	او	را	در	اجتامع،	نسل	

خودش		و	در	دنیای	که	زندگی	می	کند	پرسفته	می	سازد.		قسمیکه	قبال	یادآور	گردیدیم	این	حمله	

در	رسزمین	های	اسالمی	از	دیر	زمانی	به	اینطرف	آغاز	شده	است،	اما	در	هر	زمان	تازه	ساخنت	آن	

یک	چهره	تازه	با	اغوا	منودن	و	هیجان	بیشرت	می	گیرد.	رسزمین	های	حوزۀ	خلیج	فعالً	با	پروسه	

تغییر	شدید	دید	از	زن	و	روابط	او	با	مرد،	روبرو	می	باشد	و	این	حالتی	است	که	آمریکا	بسیار	شدید	

برای	آن	کار	منوده	است	و	هر	یک	آمریکا	و	انگلیس	برای	آن	پرداخت	منوده	اند	تا	به	الغای	قانون	

والیت	دعوت	منایند	و	همچنان	سازمان	دیده	بان	حقوق	برش	بنا	بر	تخطی	های	صورت	گرفته	

در	نتیجه	آن	به	از	بین	بردن	حاکمیت	مرد	بر	زن	دعوت	می	مناید.	بر	اساس	این	حمالت	خبیث	

بین	املللی	کمپاین	های	در	رسانه	های	اجتامعی	عربستان	سعودی	به	راه	انداخته	شدند	و	سازمان	

های	فمینستی	و	حقوق	برش	شتافتند	تا	خواسته	های	خویش	را	مبنی	بر	از	بین	بردن	قانون	والیت	

شوهر	بیان	منایند.	هم	چنان	بن	سلامن	اعالن	منود	که	او	این	نظریه	را	حامیت	می	کند	و	آرزوی	او	

برای	کشورش	اینست	که	یک	بخش	از	کلتور	بین	املللی	گردد	و	این	او	را	تحریک	می	کند	که	در	

حکومت	شاهی	من	حیث	بخشی	از	دورمنای	سال	۲۰۳۰،	برای	زنان	کامیابی	های	را	بدست	آورد	

که	از	زاویۀ	دید	به	زن	یک	گام	بزرگ	بسوی	پیرشفت	و	مدرنیته	خواهد	بود.	
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مفاهیم	غربی	و	عدم	موجودیت	رشیعت	اسالمی	در	جوامع	ما	به	نبود	حاکمیت	شوهر	منتج	

شده	و	آنرا	از	مفهوم	اصلی	آن	منحرف	میسازد،	مفاهیم	غربی	که	به	جوامع	ما	دخیل	ساخته	شده	

است	و	دید	آن	از	زن،	مرد	و	خانواده،	فاصله	میان	مسلامنان	و	دید	درست	از	مفهوم	حاکمیت	

شوهر	را	زیادتر	ساخته	است.	پس	موضوع	یا	به	محور	نفع	زن	می	چرخد	که	او	را	به	مساوات	با	

مرد	دور	از	دیکتاتوری	مرد	ذهنیت	سازی	می	منایند	تا	او	را	در	مقابل	مرد	و	مبارزه	با	او	قرار	دهد	

و	یا	هم	موضوع	نفع	مرد	بوده	که	او	را	برای	رشیک	ساخنت	مسوولیت	ها	تحریک	کرده	و	اینکه	

زندگی	را	تقسیم	مسولیت	ها	ببیند	تا	اینکه	بار	مسوولیت	ها	را	بخاطر	مرد	بودن	خود	به	عهده	گیرد	

این	سبب	شده	است	که	مرد	ازدواج	را	نپذیرفته	و	از	گرفنت	مسولیت	فرار	مناید		که	زن	از	او	بهره	

برداری	می	مناید	و	بر	او	فشار	میاورد	که	بر	او	مرصف	منوده	و	از	او	مواظبت	مناید،	و	در	عین	

حال	او	زندگی	را	تقسیم	منودن	این	مسوولیت	ها	پنداشته	نه	بهره	برداری	از	یکدیگر.	بلی	این	

مفکوره	های	غربی	زندگی	را	به	یک	رشکت	مشابه	ساخته	است	که	مساوات	مال	و	بدن	در	آن	در	

نظر	گرفته	شده	است،	بدون	در	نظرداشت	توانایی	ها	و	مهارت	های	هر	دوطرف.

	سنت	های	موجوده	در	جوامع	ما	این	مفاهیم	بیشرت	عمیق	ساخته	است	مانند	وظیفه	گرفنت	

زنان	قبل	از	عروسی	جهت	کمک	به	شوهرش	در	ایجاد	یک	خانواده،	چون	به	خانم	خانه	من	حیث	

یک	کسیکه	در	پیرشفت	اجتامع	و	خانواده	اش	سهم	نداشته	به	دید	نفرت	و	پستی	نگریسته	میشود.	

ناکامی	نظام	های	تطبیق	شده	در	جوامع	ما	مسلامنها	در	رابطه	به	مواظبت	از	مردم،	ایجاد	مفاهیم	

درست،	ساخت	یک	سیستم	قضایی	عادل	که	در	موجودیت	تجاوزات	بی	عدالتی	را	ریشه	کن	

از	کسانیکه	غنی	هستند	و	 از	محتاج	و	فقیر	و	حامیت	 اقتصادی	درست	که	 ایجاد	نظم	 کرده	و	

توانایی	دارند	در	ایجاد	بیداری	در	مردم	اعم	از	مرد	وزن	و	باخرب	ساخنت	مردم	از	مسوولیت	ها	و	

حقوق	رشعی	ایشان	از	طریق	سیستم	تعلیمی	و	مفکوره	های	نسل	آینده	را	میسازد	از	طریق	رسانه	

ازدیاد	 فقها	و	عاملان،	 از	طریق	 یا	هم	 باخربی	عامه	کمک	می	کند	 و	 ایجاد	رای	عام	 در	 ها	که	

ساحات	عامه،	کنفرانس	های	بزرگ،	گشایش	مساجد	و	سازمان	های	تعلیمی	جهت	آگاه	ساخنت	

مردم	از	اسالم	و	قوانین	عادل	آن	که	بر	اساس	آن	الله		و	رسول	الله		نظام	خانواده	را	بنا	منوده	

است	که	برای	جامعه	قلعه	محکم	بوده	تا	قوت	و	پیوند	آنرا	نگهدارد.
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	متام	این	ضعف	های	فکری،	سیاسی	و	اقتصادی	دروازه	های	کشتار	امت	اسالمی	را	برای	

غرب	باز	منوده	است	و	خانواده	های	اسالمی	را	هدف	قرار	داده	است	که	آنرا	با	تیر	های	خویش	

باید	 اند.	ما	 آنرا	از	بین	بربند	قسمیکه	خانواده	های	خویش	را	از	بین	برده	 تا	 هدف	قرار	میدهند	

بدانیم	که	قاعده	حاکمیت	شوهر	در	جوامع	ما	بسیار	بشکل	نامناسب	آن	استفاده	میگردد	به	سبب	

رویه	نادرست	شوهر	با	خامنش	و	استفاده	سو	از	حاکمیت	خویش.	این	سبب	شده	است	که	زنان	

رشیعت	را	مقرص	دانند	که	مرد	را	اجازه	مدیریت	امور	زن	و	امر	دادن	به	او	را	داده	است	از	این	سبب	

ما	صدا	های	کر	کننده	را	میشنویم	که	خواهان	لغو	منودن	این	حکم	هستند	چون	قدرت	بیشرت	را	

به	شوهر	نسبت	به	زن	داده	است	از	همین	سبب	است	که	زن	را	به	غالمی	گرفته	و	توهین	می	کند!	

چیزی	که	باید	باالی	آن	روشنی	انداخته	شود	بی	عدالتی	قوانین	است	ظلم	نظام	قضایی	و	فساد	

راه	حل	های	است	که	مشکالت	فعلی	را	زیاد	ساخته	که	در	جوامع	ما	شاهد	هستیم	و	این	بنا	بر	

حاکمیت	شوهر	نیست.	

وضع	ناگوار	اقتصادی	در	جوامع	ما،	گسرتش	فقر	و	بیکاری	و	افزایش	افراد	ناتوان	سبب	

شده	است	که	اکرث	مردان	توانایی	گرفنت	مسوولیت	نفقه،	اعاله	و	حاجات	اساسی	فامیل	شانرا	

بدوش	گیرند.	این	سبب	شده	است	که	اکرث	زنان	مجبور	میشوند	از	خانه	شان	برای	کار	بیرون	شده	

تا	مسوولیت	را	با	شوهرانشان	تقسیم	کنند	و	انرژی	شانرا	برای	بدست	آوردن	حاجات	ایشان	در	

مقابل	اوالد	و	فطرت	ایشان	به	مرصف	رسانند.	پس	آیا	این	مسله	حاکمیت	شوهر	بر	زن	است	که	

باید	مالمت	گردد	یا	هم	دولت	است	که	توانایی	رعایت	امور	مردم	را	دارا	منی	باشد	و	بر	آن	ها	فشار	

میاورد	که	در	حق	خویش	ظلم	منایند	و	آنها	را	منیگذارد	که	امور	رشعی	خویش	را	انجام	دهند؟	

ما	باید	بر	این	موضوع	زیاد	فکر	کنیم	تا	نشود	که	ما	را	شیطان	وسوسه	کند	تا	ما	فکر	کنیم	که	

اسالم	در	هر	مکان		زمان	قابلیت	تطبیق	را	ندارد.	بلکه	این	موضوع	ما	را	به	فهم	و	درک	مسولیت	

های	فردی،	جمعی	و	دولت	رهنامیی	مناید	که	هر	کس	دارای	مسولیت	مشخص	بوده	و	هر	کس	

در	انجام	آن	کوتاهی	می	کند	مسول	می	باشد	چی	فرد	باشد	و	چی	دولت؟	
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د: آیا حاکمیت شوهر، برای زن ظلم است یا رحمت؟ 

تغییر	در	درک	مفاهیم	قرآنی	)میثاق	غلیظ(،	)املوده(،		رحمت،	السکن،	سکینت،	اطمینان	

اینکه	هر	کدام	برای	دیگر	پوش	و	الیه	باشد	مفهوم	 تا	 با	یکدیگر	 و	رشیک	ساخنت	احساسات	

حاکمیت	شوهر	بر	زن	را	قسمی	ساخته	تا	تنها	از	بٌعد	مادی	آن	دیده	شود	مانند	نفقه	و	افضلیت،	

لیکن	دقیق	تر	آنست	که	متام	قوانین	الله		برای	بندگانش	عدالت،	رحمت	و	منصفانه	میباشند.	

این	 یا	هم	در	جامعه	نیست	 حاکمیت	شوهر	به	معنی	حذف	کردن	شخصیت	زن	در	خانواده	و	

برای	تنظیم	نقش	او	همراه	با	مرد	در	خانواده	می	باشد	که	در	مطابقت	با	فطرت	و	ظرفیت	طبیعی	

خلقت	آنها	می	باشد	چون	الله	بعضی	را	بر	بعضی	برتری	داده	است	پس	الله		مرد	را	بر	زن	در	

طاقت	وعقل	برتری	داده	است	که	بر	او	توانایی	حاکمیت	میبخشد	که	بر	او	واجب	میگرداند	موارد	

همچو	حامیت،	حفاظت	و	صیانت	نفس،عاطفه	و	جسد،		و	نفقه	از	اموال	خویش	از	مهر	رشوع	

الی	ضامنت	خوردن	و	نوشیدن	و	لباس	و	مسکن،		و	ارشاف	بر	زن	در	امر	به	معروف	و	حسن	و	

نهی	از	منکر	و	بر	تعلیم	زن	تعهد	مناید	رویه	نیک	با	او	تحقق	عدل	و	انصاف	برای	زن	با	پیروی	از	

رسول	الله	صلی	الله	علیه	و	سلم	در	تعامل	با	زوجش:

»خیرکم خیرکم لهله و انا خیرکم لهلی« )صحیح(

  بهترین شما بهترین برای اهل خویش است و من برای اهل خویش بهترین هستم.

اگر	الله		مرد	و	زن	را	در	خصوصیات	فزیکی	از	هم	متفاوت	ساخته	است	پس	مسولیت	

ها	و	محاسبه	آنها	را	نیز	متفاوت	ساخته	است،	چنانچه	رسول	الله		می	فرماید:

»فالرجل راع فی اهله و هو مسول عن رعیته«

  مرد نگهبان اهل خویش است و از اهل خویش مسوول است.

و	مسئولیت	او	شامل	نگهداری	از	خانواده	اش	بوده	امن	ساخنت	آنها	از	ترس	و	از	گرسنگی	

سیر	شان	گرداند	و	آنها	را	مصوون	سازد	تا	آنها	خود	را	در	امن	و	محفوظ	احساس	کنند.	همچنان	
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باید	خانم	خویش	از	دید	شخصیت،	وجود،	حجاب،		دین،	خون	حفاظت	و	حامیت	مناید،	پس	

چی	کدام	عزت	برای	زن	بزرگرت	از	عزت	است	که	الله		برای	زن	بخشیده	است	و	کدام	تقدیر	

برای	او	بهرت	از	تقدیر	است	که	رشع	برای	او	داده	است،	و	کدام	پاداش	برای	او	بهرت	است	اینکه	

مخالف	فطرتش	باشد،	در	معصیت	ربش	قرار	گیرد،	و	در	مفکوره	های	دروغین	مساوات	و	آزادی	

زندگی	کند	که	انسان	ها	برایش	ساخته	است	و	یا	اینکه	با	عزت	و	فرمانربداری	از	احکام	رب	زندگی	

مناید؟	پس	آیا	حاکمیت	شوهر	برایش	مرحمت	و	نعمت	الله		نیست	که	به	زنها	ارزانی	داشته	

است	و	از	ما	خواسته	است	تا	در	مقابل	نعامتش	شکر	گذار	باشیم	و	الله		را	حمد	گوییم،	پس	

این	چی	است	میان	ما	که	میخواهیم	این	نعمت	را	با	چیزی	سبکرت	و	پست	تر	از	آن	تبادله	کنیم.	

حاکمیت	مرد	بر	زن	به	معنی	این	نیست	که	شخصیت	زن	را	حذف	منوده	یا	خدشه	دار	سازد	

یا	به	گوشه	کشاند	بلکه	از	او	در	امور	که	او	را	الله		مسوول	ساخته	است	باید	مشوره	گرفته	شود.	

همچنان	حاکمیت	شوهر	بر	زن	به	معنی	دیکتاتوری	و	ظلم	نیست	بلکه	زن	مسلامن	حق	این	را	

دارد	که	متام	تصامی	را	با	شوهرش	مشوره	منوده	تا	با	هم	یکجا	مدیریت	خانواده	را	به	پیش	بربند،	

پالن	منایند	که	چگونه	پول	را	به	مرصف	رسانند،	و	در	مقابل	شوهر	قرار	گیرد	اگر	خالف	اوامر	الله	

	به	پیش	میرود	پس	زندگی	متحلی	داد	و	گرفت	است	و	زن	صالحه	با	شوهرش	با	نصیحت	و	

مشوره	کمک	می	کند	و	برای	ما	مثال	خوب	رسول	الله		است	که	ازواج	ایشان	همیشه	با	او	مشوره	

میکردند	به	استثنا	موارد	که	در	رشع	ذکر	شده	است	بهرتین	مثال	مشوره	ام	سلمه	در	صلح	حدیبیه	

بود	که	در	نظر	گرفته	شد.	گرچه	حق	تصمیم	نهایی	در	مورد	خانواده	نزد	مرد	محفوظ	است	و	زنان	

باید	صالحیت	خویش	را	در	مورد	مخالفت	بشناسند	چون	با	شناخت	حقوق	و	صالحیت	های	

خویش	عمل	خویش	را	کنرتول	منوده	میتواند	و	شق	منی	کند	تا	سخن	را	بقبوالند	و	موضوعات	

میان	خود	و	شوهرش	را	پیچیده	تر	سازد،	مشکالت	ایجاد	مناید	و	خود	را	از	الزامیت	خویش	بیشرت	

به	تکلیف	مناید	تنها	به	خاطر	که	خود	را	در	قید	و	خاشع	احساس	کرده	است	اکرث	مشکالت	وقتی	

در	زندگی	متحلی	به	وقوع	میپیوندد	که	یک	طرف	از	حدود	رشیعت	عبور	کرده	تا	بر	طرف	دیگر	

غالبیت	حاصل	کند	پس	حاکمیت	شوهر	در	خانواده	به	معنی	راندن	کشتی	است	که	موجودیت	

چندین	کپیتان	کشتی	منجر	به	شنا	کشتی	در	روی	آب	گردد	که	تصمیم	نهایی	را	رسکپیتان	و	فرد	
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مسئول	میگیرد.	

و	 نکرده	 رفتاری	 بد	 خامنش	 با	 و	 نکند	 استفاده	 سو	 موقف	 این	 از	 باید	 شوهر	 هم	 این	 با	

حقوقش	را	پایامل	ننامید.	و	خانم	میتواند	به	ولی	خویش	اعم	از	پدر،	برادر،	اقارب	و	یا	سیستم	

عدلی	شکایت	کند	در	صورتیکه	شوهرش	با	او	در	حقوقش	کوتاهی	کرده	باشد	و	انجام	نداده	باشد	

با	او	محاسبه	گردیده	و	الله	هیچ	چیز	ذره	از	خیر	و	رش	را	بدون	محاسبه	منیگذارد.	

از	بین	منی	رود	پس	اگر	زن	را	طالق	 با	انحالل	عقد	ازدواج	 حاکمیت	شوهر	بر	خانواده	

میدهد	بعد	از	آن	نیز	باید	نفقه	زن	و	اوالد	خویش	را	پرداخت	کند	از	آنها	حامیت	کند.	تحصیل،		

فکر	و	کردار	آنها	را	متوجه	بوده	و	امور	آنها	را	به	پیش	برد	و	در	حق	آنها	تصامیم	گیرد.	حاکمیت	

شوهر	قسمیکه	قبال	یاد	آوری	شد	من	حیث	یک	مسولیت	رشعی	باالی	مرد	باقی	میامند	و	از	زن	

مسلامن	نیز	چنین	خواسته	میشود	که	باید	بعد	از	جدا	شدن	از	شوهر	باید	به	اوالد	خویش	مفهوم	

اطاعت	از	پدر	را	بشکل	درست	فهامنده	و	نباید	بعد	از	جدا	شدن	از	شوهر	خویش	متام	فامیل	از	

هم	بپاشد	بلکه	زن	مسوول	است	تا	به	اوالد	های	خویش	مفاهیم	ناب	اسالمی	را	فهامنده	همچون	

اطاعت	از	الله	اطاعت	از	والدین،	راست	بودن	همرایشان،	و	به	شکل	درست	همرایشان	رفتار	کند	

و	به	اوالد	های	خود	بفهامند	که	ولی	آنها	پدر	ایشان	است	و	او	باالی	ایشان	حقوق	دارد	و	نباید	به	

آنها	درس	نفرت	و	رسکشی	و	عدم	اطاعت	از	پدر	را	به	آنها	بدهد.	

هـ: ما امت واحد هستیم و نیازمند یک خانواده مستحکم هستیم 

اسالم	به	خانواده	من	حیث	یک	هسته	جامعه	و	جز	اساسی	امت	اهمیت	میدهد	به	این	اساس	

فامیل	 استحکام	و	جامعت	 ثبات،	 از	 تا	 این	مورد	وضع	کرده	است	 در	 را	 زیاد	 قوانین	 رشیعت	

اطمینان	حاصل	گردد	و	اینکه	باید	روابط	میان	اعضای	فامیل	)شوهر،	زن	و	اوالد(	به	اساس	تقوی	

الله		و	در	نظرداشت	اوامر	و	نواهی	او		حسنه	و	نیک	باشد.	پس	ایجاد	مفاهیم	درست	جهت	

تنظیم	امور	اعضای	فامیل	به	تالش،	عزم،	استقامت،	صرب	و	قربانی	نیاز	دارد	چون	نقشه	وسیع	که	

علیه	خانواده	های	مسلامن	ترتیب	گردیده	است	تا	وقتی	تعقیب	خواهد	شد	و	به	پیش	خواهد	رفت	

که	امت	اسالمی	به	یک	اراده	قوی	به	متوقف	کردن	و	از	بین	بردن	این	نقشه	اقدام	نکند.	این	واقع	
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نخواهد	شد	مگر	با	ایجاد	مفاهیم	درست	و	عمیق	در	مورد	اسالم،	افکار	و	قوانین	آن	و	اینکه	آنرا	

من	حیث	یک	حق	و	عدالت	قبول	کنیم	و	هر	چیز	غیر	آن	را	باطل	بپنداریم.	پس	این	یک	مکلفیت	

امت	اسالمی	در	مورد	خانواده،	زن	و	اطفال	است	تا	حقوق	رشعی	را	فهمیده	با	آنها	کار	صورت	

باید	در	جوامع	ما	ریشه	 گیرد،	و	الزامی	ساخنت	اسالم	باالی	آنها.	مثال	مفهوم	حاکمیت	شوهر	

یی	گردد	و	باید	در	مورد	آن	افراط	و	تفریط	صورت	نگیرد	چون	این	مفهوم	استحکام	خانواده	را	

نگهمیدارد	در	بین	اعضای	آن	روابط	نیک	و	واحد	بودن	آنها	را	تضمین	می	کند	در	میان	خانواده	

نقش	ها	را	تنظیم	می	کند	و	از	قیمومیت	و	حامیت	اطمینان	میدهد	و	مفهوم	وحدت	تحقق	پیدا	

می	کند	که	ما	در	پی	آن	هستیم	در	خانواده،	بعد	در	جامعه	و	در	باالخره	در	میان	امت	اسالمی.	

روابط	خانوادگی	که	با	عاطفه،	سکونت	و	شفقت	بنا	مییابد	به	شکل	طبیعی	و	فطری	به	اطفال	

انتقال	میابد	که	خود	را	در	یک	فضای	مناسب	برای	تربیه	درست	فکری	و	روانی	مملو	از	دوستی	

احرتام	و	اخالق	نیک	میبینند.	پدر	باید	در	مقابل	زن	و	اوالد	های	خویش	دیکتاتور	نباشد	لیکن	

باید	یک	نگبان	امور	و	حامیت	کننده	آنها	باشد.	و	همچنان	زن	نباید	در	فامیل	خویش		رسکش	

باشد	و	باید	به	آنها	خدمت	کند	امور	آنها	را	رعایت	و	مداوم	به	آنها	فکر	کند.	نتیجه	این	فضا،	تربیه	

اوالد	با	مفاهیم	اسالمی	در	یک	فضای	مملو	از	تقوی	الله	،	دوستی	و	مرحمت.	چون	میان	متام	

اعضا	نصیحت،		راستی	و	مشوره	حاکم	می	باشد.	مسوولیت	ما	من	حیث	زنان	و	مادران	اینست	

که	دستیاران	خویش	را	تا	این	حکم	را	بجا	کرده	و	آنرا	با	صرب	و	بردباری	آنرا	انجام	دهیم.	ما	باید	

سیستم	حامیوی	این	مفهوم	بزرگ	باشیم	و	بهرتین	راه	خود	را	ملزم	ساخنت	به	آن	می	باشد	که	در	

نفسیه	و	خلق	ما	جا	گیرد	و	با	حالت	خود	آنرا	نشان	دهیم	تا	باالی	اطفال	مان	اقارب	و	کسان	دور	

و	بر	مان	تاثیر	گذار	باشد	و	این	برای	شوهران	مان	آسان	خواهد	بود	که	با	ما	تعامل	منایند	و	رویه	

نیک	داشته	باشند.	

نبودن	حاکمیت	شوهر	یا	درست	نفهمیدن	آن	و	یا	درست	استفاده	نکردن	آن	ما	را	ملزم	میسازد	

تا	برای	دوباره	آوردن	طرز	زندگی	اسالمی	و	ایجاد	دولت	کار	کنیم	که	تطبیق	کننده	قوانین	رشعی	

باشد	و	از	آنها	محافظت	کند.	

اگر	حاکمیت	شوهر	تنها	یک	حکم	فردی	هم	باشد	ایجاد	روابط	میان	زن	و	شوهر	و	اوالد	و	
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نتایج	مادی	و	قضایی	آن	باید	مارا	بسوی	تطبیق	یک	نظام	بکشاند	تا	آنرا	تطبیق	که	الله		خواسته	

تا	انرا	حامیت	تطبیق	و	پیشکش	به	شکل	مناییم	که	الله		خواسته	و	هدف	را	که	او		داشته	

بدست	آوریم.	ما	به	نظام	اسالمی	نیاز	داریم	که	از	عقیده	مان	رسچشمه	گرفته	و	ما	به	آن	ایامن	

داریم	که	ما	را	بیشرت	قوت	میبخشد	و	ما	را	بیشرت	مصمم	و	متحرک	میسازد	تا	در	یک	مبارزه	فکری	

و	سیاسی	دخیل	باشیم	و	تا	برای	بیداری	این	امت	کار	کنیم	و	بیرق	آنرا	برافراشته	سازیم	حرف	آنرا	

واحد	سازیم	و	رشیعت	رب	را	تطبیق	مناییم.

َّاء  ْتُهُم الَْبأَْساء َوالضَّ َثُل الَِّذيَن َخلَْواْ ِمن َقْبلِكُم مَّسَّ   ﴿أَْم َحِسْبُتْم أَن تَْدُخلُواْ الَْجنََّة َولَامَّ يَأْتِكُم مَّ

ُسوُل َوالَِّذيَن آَمُنواْ َمَعُه َمَتى نَْصُ اللِّه أَل إِنَّ نَْصَ اللِّه َقِريٌب ﴾ َوُزلِْزلُواْ َحتَّى يَُقوَل الرَّ

	]قیامه:	۳۶[

   آیا گمان برده اید که داخل بهشت می شوید بدون آن که به شما همان برسد که به کسانی 
رسیده است که پیش از شما درگذشته اند؟)شما که هنوز چنین رنج ها و دردهائی را ندیده اید 
و باید چشم به راه تحّمل حوادث تلخ و ناگوار در راه کردگار باشید و بدانید: نخست رنج سپس 
گنج( زیان های مالی و جانی)و شدائد و مشکالت، آن چنان مّلت های پیشین را احاطه کرده 
است و( به آنان دست داده است و پریشان گشته اند که پیغمبر و کسانی که با او ایمان آورده 
بوده اند)هم صدا شده و( می گفته اند: پس یاری اهلل کی)و کجا( است ؟) لیکن اهلل  هرگز مؤمنان 
را فراموش ننموده است و پس از تعلیم فداکاری به مؤمنان و آبدیدگی ایشان که رمز تکامل 

است، به وعده خود وفا کرده و بدیشان پاسخ گفته است که( بیگمان یاری اهلل نزدیک است. 

نرسین بوظافری

عضو دفرت مرکزی مطبوعايت  حزب التحریر
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حمد	و	ثنا	الله		را	که	در	کتاب	عالی	مرتبه	اش	چنین	فرموده	است:

يَّاتَِنا ُقرََّة أَْعنُيٍ َواْجَعلَْنا لِلُْمتَِّقنَي إَِماًما﴾  ﴿َربََّنا َهْب لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا َوُذرِّ

]فرقان:	۷۴[

  پروردگارا به ما از همسران و فرزندان مان آن ده که مایۀ روشنی چشمان]ما[ باشد و ما را 
پیشوای پرهیزگاران گردان

رسول	الله		نیز	فرمودند:

»لوکنت آمرا احدا ان یسجد لحد لمر املرأه ان تسجد لزوجها« )رواه	ابن	ماجه(

  اگر قرار بود که به کسی دستور می دادم تا به کسی دیگری سجده کند؛ البته که به زن دستور 
می دادم تا به شوهر خود سجده کند.

هم	چنان	فرمودند:

»من سقی امرأته املاء اجر« )مسند	ابن	حنبل(

  کسی که بر خانم خود آب می دهد، برایش اجر است.

مشکور	آن	خدای	بزرگ	هستیم	که	ما	را	یاری	رسانید	تا	در	این	رسزمین	با	چنین	مردمانی	

گردهم	بیایم	و	روی	یکی	از	موضوعات	خیلی	ها	مهمی	که	تأثیر	عمیق	روی	جامعۀ	اسالمی-که	

شامل	روش	زندگی	خانوادگی،	زندگی	میان	زن	و	شوهر	و	اهمیت	ایجاد	آن	ها	بر	اساس	اسالم	

است-	بحث	و	گفتگو	مناییم.

الله		انسان	را	با	دو	جنس	مخالف	مرد	و	زن	و	یک	ماهیت	و	طبیعت	خلق	کرده	است	که	

در	کرامت	شان	هیچ	تفاوتی	وجود	ندارد.	سپس	قدرت	و	ویژه	گی	را	در	آن	ها	ابداع	کرد	که	تکمیل	

منت سخرنانی نهم 

حزب التحریر - رسزمین 

مبارک فلسطین

روابط زن و شوهر در زندگی از نظر اسالم
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به	 آیات	قرآن	 ابقاء	بخشند.	 به	وسیلۀ	ازدواج	 تنها	 انسان	ها	را	 بتوانند	نسل	 تا	 اند	 کنندۀ	یک	دیگر	

رصاحت	در	مورد	زندگی	زن	و	شوهری	وجود	دارد	که	معنی	آن	خطاب	قراردادن	هدفی	است	که	

به	منظور	حفظ	نسل	انسان	نازل	گردیده	است.	الله		روابط	میان	زن	و	مرد	را	تحت	چارچوب	

ازدواج	تنظیم	کرده	و	آن	را	چون	آرامش،	عاطفه	و	عالقه	و	رحمت	میان	زوج	ها	قرار	داده	است.	

چنانچه	او		می	فرماید:

ًة َوَرْحَمًة إِنَّ  ﴿َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَكُْم ِمْن أَنُْفِسكُْم أَْزَواًجا لَِتْسكُُنوا إِلَْيَها َوَجَعَل بَْيَنكُْم َمَودَّ

ِف َذلَِك َليَاٍت لَِقْوٍم يََتَفكَُّروَن﴾	]روم:	۲۱[

  از نشانه های)قدرت و ربوبیت( او این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا در 
کنارشان آرامش یابید و در میان شما دوستی و مهربانی قرار داد؛ یقیناً در این)کار شگفت انگیز( 

نشانه هایی است برای مردمی که می اندیشند.

اسالم	ازدواج	را	به	مثابۀ	پیامن	محسوب	کرده	است	که	بر	اساس	آن	یک	خانواده	یا	فامیل	

تشکیل	می	شود.	از	این	رو،	این	پیامن	محکم،	پیامنی	خطاب	می	شود	که	تعهد	از	سوی	طرفین	

نیز	گفته	شده	است؛	چنانچه	 آن	"محکم"	 به	دلیل	قدرت	و	عظمت	 صورت	می	گیرد.	هم	چنان	

قرآن	کریم	نیز	در	مورد	پیامن	ها	در	عموم	یا	بطور	عام	بحث	کرده	است	که	می	فرماید:

﴿یا أَیَُّها الَّذیَن آَمُنوا أَْوُفوا ِبالُْعُقوِد﴾ ]مائده:	1[

  ای کسانی که ایمان آورده اید، به پیمان های خود وفا کنید!

اما	زمانی	که	در	مورد	عقد	ازدواج	صحبت	می	کند،	الله		آن	را	این	گونه	رشح	می	دهد:

﴿میثاقاً غلیظا﴾ ]نساء:	21[

  پیمان محکم!
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هم	چنان	می	فرماید:	

أَ  َشْیئاً  ِمْنُه  تَأُْخُذوا  َفال  ِقْنطاراً  إِْحداُهنَّ  آتَْیُتْم  َو  َزْوج  َمکاَن  َزْوج  اْسِتْبداَل  أََرْدتُُم  إِْن  ﴿َو 

تَأُْخُذونَُه بُْهتاناً َو إِْثاً ُمبیناً َو کَْیَف تَأُْخُذونَُه َو َقْد أَْفض بَْعُضکُْم إِل بَْعض َو أََخْذَن ِمْنکُْم 

میثاقاً َغلیظاً﴾ ]نساء:	20[

  و اگر تصمیم گرفتید که همسر دیگری به جای همسر خود انتخاب کنید و مال فراوانی)به 
عنوان مهر( به او پرداخته اید، چیزی از آن را پس نگیرید! آیا برای باز پس گرفتن مهر زنان، 
به تهمت و گناه آشکار متوسل می شوید؟! و چگونه آن را باز پس می گیرید، در حالی که شما با 
یکدیگر تماس و آمیزش کامل داشته اید؟! و)از این گذشته( آن ها)هنگام ازدواج( از شما پیمان 

محکمی گرفته اند!

بنابر	این،	پیامن	محکم	میان	مرد	و	زن	صورت	می	گیرد	و	این	دو	صاحب	صالحیت	اند	تا	

بطور	کامل	اهمیت،	عظمت،	حفظ	و	هم	چنان	انجام	آن	را	بپذیرند.	برای	این	که	یک	زوج	بتواند	

زندگی	خود	را	بصورت	ثابت،	استوار،	آسوده،	مصون	و	محبت	آمیز	به	پیش	بربد،	هریکی	از	طرفین	

باید	از	وجایب	و	مکلفیت	های	خود	در	برابر	یکدیگر	واقف	باشد	و	حقوق	خود	را	بشناسند	تا	نباید	

حق	یکدیگر	را	نقض	کنند	یا	این	که	بیشرت	از	آنچه	جواز	دارد،	درخواست	یا	طلب	مناید.	سنت	

ناب	محمدی		به	حقوق	ازدواج	در	احادیث	زیادی	اشاره	کرده	است؛	طوری	که	در	حدیث	ابن	

عباس	رحمه	الله	علیه	آمده	است	که	گفت:	زنی	نزد	رسول	الله		آمد	و	به	وی	گفت:	ای	رسول	

الله	!	حق	شوهر	باالی	خانم	چیست؟	وی		فرمودند:

»أْن َلْ َتَْنُع نَْفَسَها ِمْنُه َو لَْو َعلَی َقَتٍب، َفاَِذاْ َفَعلَْت کَاَْن َعلَْیَها اِثٌْم«

  این که نفسش را از وی منع نکند؛ اگرچه بر سر زین اسپ باشد؛ اگر  منع کرد این عمل او 
گناه است.
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هم	چنان	فرمودند:

»آن ل تعطی شیا من بیته ال باذنه«

 	و	این	که	خانم	نباید	بدون	اجازۀ	شوهر	از	خانه			اش	چیزی	را	به	کسی	بدهد.

ازدواج بنیاد تشکیل یک خانوادۀ مسلمان و سپس جامعۀ اسالمی است. به این دلیل، اسالم روی 
این ساختار پرفیض و برکت توجه خاص کرده است. بناًء طبق حدیث ذیل اسالم مرد را وادار 

نموده تا خانم صالحه را به همسری برگزیند:

»اربع من السعاده: من ضمنها املرأه الصالحه«

  چهار چیز سبب سعادت انسان می گردد که یکی از آن زن صالحه است.

هم	چنان	می	فرماید:

»الدنیا کلها متاع و خیر متاع الدنیا املرأه صالحه«

  دنیا همه اش متاع است و بهترین متاع دنیا زن صالحه است

حرضت	ابو	هریره	رضی	الله	تعالی	عنه	می	فرماید	که	رسول	الله		فرمود:

»تنکح املرأه الربع ملالها و لحسبها و الجاملها ولدینها فاظفر بدات الدین تربت یداک«

  زن به خاطر چهار چیز نکاح کرده می شود: به خاطر مالش، نسبش، زیبائی اش و دینش. پس 
زن دین دار را انتخاب کن تا دست هایت خاک آلود گردد.

وی		در	مورد	انتخاب	همرس	نیز	فرموده	است:

»خیرالنساء التی تسه اذا نظر، وتطیعه إذا امر، ول تخالفه فی نفسها ول مالها با یکره« 

)رواه	احمد(

  بهترین زنان زنی است که هنگامی که شوهرش بر وی نگاه می کند او را خوشحال می سازد، 
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زمانی که او را دستور می دهد، از وی اطاعت می کند و هیچ وقت در برابر آروزها و خواست های 
او قرار نمی گیرد.

بناًء	بهرتین	زن	هامنست	که	هنگامی	شوهرش	بر	وی	نگاه	می	کند	با	چهره		وظاهر	آراسته	

او	را	خوشحال	می	سازد،	هنگامی	که	او	را	با	موارد	غیرممنوعه	دستور	می	دهد،	اطاعت	می	مناید	

و	هیچ	وقت	علیه	خواست	های	او	قرار	منی	گیرد	و	یک	شخص	خیلی	دوستانه	می	باشد	و	شوهر	

خود	را	با	دنیای	از	محبت	می	بیند.	این	هامن	زنی	ست	که	رسول	الله		در	مورد	او	صحبت	کرده.

»ال اخبکم بنسائکم من اهل الجنه؟ الودود الولود العوود، التی اذا ظلمت قالت: هذه 

یدی فی یدک، ل اذوق غمضا حتی ترضی«

اند برای تان خبر ندهم؟ دوست داشتنی، زایا و  : آیا در مورد زنان تان که اهل بهشت  ترجمه 
خوش برخورد و کسی که هرگاه مورد ظلم قرار گیرد، می گوید: دستم به دستت، تا این که تو 

راضی نشوی راحت نخواهم بود.

این	زن	با	دیانت	صالحه	متعهد	بر	آنچه	هست	که	در	قرآن	کریم	و	سنت	رسول	الله		آمده	

است؛	وی	وجیبۀ	خود	و	هم	چنان	تعهدات	خود	را	بر	این	مسؤلیت	ها	به	خوبی	می	داند	تا	بتواند	

بر	کسب	رضایت	الله		و	مقام	جنت	که	به	اندازۀ	زمین	و	آسامن	بزرگ	است،	دست	پیدا	کند.	

خانوادۀ	یک	زن	باید	مبنی	بر	محبت،	وفاداری	و	خوشی	بنا	یابد.	

بناًء	اگر	باد	غرب	بر	این	وادی	بوزد	تا	آن	را	متأثر	سازد،	خانم	این	خانوادۀ	مسلامن	می	داند	که	

چگونه	آن	را	مهار	کند	و	در	برابر	آن	استادگی	مناید،	نه	این	که	از	آن	متأثر	گردد.	غرب	هیچ	گاهی	

بر	این	ماموریت	خود	نقطۀ	توقف	نخواهد	گذاشت،	ترحمی	نخواهد	کرد	و	فعالیت	های	خود	را	

هم	کاهش	نخواهد	داد	تا	این	که	بنیاد	رابطۀ	خانواده	را	بشکند	و	روابط	خانواده	های	مسلامنان	را	

تضعیف	مناید؛	ازین	رو	می	خواهند	جامعۀ	اسالمی	را	دگرگون	کنند.

زندگی	زن	و	شوهری	مبنی	بر	ترشیک	مساعی	و	منفعتی	که	غرب	بر	آن	باور	دارد،	نیست؛	

بلکه	این	رابطه	مبنی	بر	بنیاد	مصاحبت	است.	بدین	معنی	که	این	زوج	یکی	دیگر	را	در	متام	ابعاد	
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زندگی	همراهی	می	کنند	و	بر	همدیگر	آرامش	خاطر	یا	سکینت	هدیه	می	دهند.	الله		می	فرماید:

﴿َو َجَعَل ِمْنها َزْوَجها لَِیْسکَُن إِلَْیها﴾	]اعراف:	189[

  و همسرش را نیز از جنس او قرار داد تا در کنار او بیاساید.

امنیت	هامن	سکینت	است	که	نیت	و	هدف	نهفته	در	عقب	ازدواج	به	شامر	می	رود.	بناًء	این	

همسفر	بودن	در	مسیر	زندگی،	بانی	سعادت،	برکت	و	امنیت	و	هم	چنان	آرامش	خاطر	می	شود.	

رشیعت	اسالمی	آن	را	چنان	که	در	فوق	تذکر	یافت،	به	وضوح	بیان	کرده	است.	خانم	و	شوهر؛	

هردو	بر	یکدیگر	حقوقی	دارند.	حقوق	شوهر	باالی	خانم	در	این	قول	الله		بیان	شده	است:

﴿َولَُهنَّ ِمْثُل الَِّذي َعلَْيِهنَّ ِبالَْمْعُروِف﴾ ]بقره:	228[

  و برای آنان، همانند وظایفی که بردوش آن هاست، حقوق شایسته ای قرار داده شده.

بناًء	الله		مرد	را	دستور	داده	است	تا	با	خانم	خود	به	وجه	احسن	رفتار	مناید؛	چون	آرام	کننده	

و	سکینت	بخش	روح	و	وروان	و	خیر	و	برکت	زندگی	است.	مرد	نباید	در	برابر	وی	خشن	باشد؛	

بلکه	باید	در	تکلم	و	حرف	زدن	مهربان	بوده،	هیچ	گاه	با	وی	زشت	و	خشن	رفتار	نکند،	همیشه	در	

تهیۀ	غذا	با	وی	همکاری	کند	و	خواهان	راحتی	و	آسودگی	بر	وی	باشد.

مرصف	و	هزینه	کردن	باالی	زن	نیز	یکی	از	وجایب	زن	باالی	مرد	است.	بناًء	جواز	ندارد	تا	

مرد	در	خرید	لباس	و	خوردونوش	باالی	خود	مرصف	کند؛	ولی	زن	را	در	حاشیه	قرار	دهد.	مرد	

طوری	که	باالی	خود	مرصف	می	کند،	باالی	خانم	خود	نیز	مرصف	مناید.	الله		در	این	مورد	

می	فرماید:

﴿لُِيْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه﴾	]طالق:	7[

  آنانی که امکانات وسیعی دارند، باید از امکانات وسیع خود انفاق کنند.

حاکم	ابن	معاویه	القرشی	از	پدر	خود	روایت	می	مناید	که	گفت:	من	گفتم	ای	رسول	الله	



103

103

،	حقوق	خانم	ها	باالی	ما	چیست؟	رسول	الله		فرمودند:

»ان تطعهام اذا طعمت و تکسوها اذا اکتسیت او اکتسبت و ل تضب الوجه و ل تقبح 

ول تهجر ال فی البیت«	)رواه	ابوداوود(

  اگر شما چیزی خوردید، به آن ها نیز دهید؛ اگر لباس گرفتید، به آن ها نیز لباس گیرید و بر 
روی آن ها نزنید، آنها را توهین نکنید و آن ها را جز در خانه ترک نکنید.

برای	 آورد؛	چون	 بدست	 را	 مصارف	خود	 تا	 کند	 کار	 نباید	 زن	 مسئله،	 این	 بادرنظرداشت	

تنها	 این	ها	 تهیه	مناید.	 مسکن	 و	 لباس	 غذا،	 قبیل	 از	 را	 او	 نیازهای	 تا	 است	 الزامی	 وی	 شوهر	

مثال	های	اندکی	اند	که	اینجا	اشاره	شدند.	رسول	الله		در	حجه	الوداع	ما	را	دستور	داد	تا	از	زنان	

خود	حفاظت	مناییم:

»اتقوا الله فی النساء«

  در امور زنان خود از اهلل)( بترسید!

»خیرکم خیرکم لهله و انا خیرکم لهلی«

  بهترین شما کسی ست که با خوانوادۀ خود رفتار نیک دارد و من از بهر رفتار با خانواده ام، از 
بهترین شما هستم.

رسول	الله		در	رفتار	خود	با	خانواده	اش	بهرتین	بود؛	چون	وی	با	اعضای	فامیل	اش	بازی	

مؤمنان،	 مادر	 با	 و	 می	آورد	 خانم	اش	 لبان	 بر	 را	 تبسم	 بود،	 دوستانه	 و	 مهربان	 آن	ها	 با	 می	کرد،	

حرضت	عایشه	رضی	الله	تعالی	عنهام	مسابقه	می	کرد	و	با	چنین	روشی	با	آن	ها	نزدیک	بود.	رسول	

الله		و	اصحاب	وی	در	خانه	با	همرسان	شان	کمک	می	کردند	و	این	کار	را	نشانۀ	کمی	و	کاستی	

در	شخصیت	خود	منی	دیدند.	

زنان	با	درنظرداشت	طبیعت	و	رسشت	شان	دوست	دارند	تا	از	سوی	همرسان	شان	ناز	داده	

مدنظر	 با	همرسان	شان	 رفتار	خود	 در	 را	 موارد	 این	 و	 می	کردند	 نیز	چنین	 	 الله	 شوند.	رسول	
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می	گرفتند؛	چنانچه	حرضت	عایشه	رضی	الله	تعالی	عنها	را	ناز	و	محبت	می	دادند.	

»یا عائش یا عائش هذا جبیل یقرئک السالم«

  ای عایشه، ای عایشه! جبرییل برای تو سالم می دهد.

هم	چنان	رسول	الله		عادت	داشتند	که	او	را	"یا	حمیراء"	یعنی	ای	حمیرا!	خطاب	می	کردند	

که	حالت	پائین	تر	از	"رسخ"	است	که	برای	زنان	سفیدچهره	با	رخساره	های	رسخ	استفاده	می	شود.

شوهر	باید	زن	را	در	حالی	که	خسته	باشد،	به	آرامش	و	خوشحالی	سوق	دهد.	ما	این	روش	را	

در	سیرت	رسول	الله		داریم؛	هنگامی	که	صفیه	رضی	الله	تعالی	عنهام	با	رسول	الله		در	مسیر	

سفر	بود	و	در	آن	روز	مشکل	داشت،	بناًء	بسیار	به	آهستگی	راه	می	رفت،	به	همین	خاطر	وقتی	که	

گریان	می	کرد،	رسول	الله		با	او	خیلی	با	مهربانی	رفتار	می	کردند	و	او	را	نوازش	می	دادند.	رسول	

الله		را	گفت:	شام	من	را	در	قاطری	سوار	کردید	که	آهسته	راه	می	رود.	رسول	الله		دست	های	

خود	را	بردند	و	اشک	های	او	را	پاک	کردند	و	او	را	دلداری	و	تسلی	می	دادند.

آن	ها	را	خوش	 فراموش	منی	کردند	و	 را	 با	همرسان	شان	 	هیچ	وقت	شوخی	 الله	 رسول	

نگه	می	داشتند؛	چنانچه	حرضت	عایشه	رضی	الله	عهنام	می	گوید:	هنگامی	که	از	آن	ها)همرسان	

شان(	سوال	شد	که	رسول	الله		با	آن	ها	چگونه	رفتار	می	کند،	گفتند:	»کان	یدخل	بساما	ضحاکا«	

یعنی	هنگامی	که	با	ما	روبرو	می	شود،	با	چهرۀ	خندان	روبرو	می	شود.

شوهران	باید	نقش	پای	رسول	الله		را	در	زندگی	زناشوهری	تعقیب	کنند.	یکی	از	مواردی	که	

در	زندگی	زن	و	شوهر	نیاز	است،	عشق	بازی	و	رفتارعاشقانه	با	زن	است.	چنانچه	حرضت	علی	

	عادت	داشت	که	با	حرضت	فاطمه	ما	رفتار	محبت	آمیز	و	تن	نازی	می	کرد.	روایت	است	

که	حرضت	علی	ابن	ابی	طالب	رضی	الله	تعالی	عنه	یکی	از	روزها	وارد	اتاق	خانم	خود،	فاطمه	

او	 با	 بناًء	خواست	 استفاده	می	کند؛	 اراک	 دید	که	خانم	اش	مسواک	 و	 	شد	 الله	 دخرت	رسول	

عشق	بازی	کند	و	این	شعر	را	زمزمه	کرد:	

»ای	اراک!	تو	بُرُندۀ	دهان	او)خانم	ام(	شدی

ای	چوب	درخت	اراک!	منی	ترسی	از	این	که	من	تو	را	می	بینیم
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اگر	تو	میان	آن	های	بودی	که	قرار	بود	با	آن	ها	جنگ	کنم،	بدون	شک	با	تو	می	جنگیدم

ای	مسواک!	هیچ	کسی	قبل	از	تو	از	نزد	من	جان	سامل	بدر	نربده	است«

اسالم	مرد	را	صاحب	صالحیت	گردانیده	است	تا	کشتی	زناشوهری	را	در	بحر	زندگی	رهربی	و	

هدایت	کند.	این	صالحیت	به	منظور	حفاظت	است؛	نه	دیکتاتوری.	این	مسئله	خارج	از	دوست	داشنت	

اوست	و	هیچ	ارتباطی	با	توهین	و	ظلم	در	برابر	او	ندارد.	یک	خانم	مسلامن	مواظب	اطراف	و	اکناف	

تعریف	 را	 آن	 مانند	خدمتکاری	که	غرب	 نه	 آن	است،	 از	 باشد؛	چون	وی	مسئول	حفاظت	 خانه	اش	

می	کند.	زن	مسلامن	حافظ	و	مسئول	است	تا	زندگی	و	امور	خانه	را	با	عشق	و	توازن	مدیریت	مناید	و	

تحت	مراقبت	شوهر	خود	به	مثابۀ	ملکۀ	مهربانی	زندگی	کند.	هم	چنان،	شوهرش	نیازهای	او	را	بدون	

اینکه	خانم	اش	کار	کند،	برآورده	می	سازد،	کارهای	خانه	را	نظارت	منوده	و	مراقب	خواست	های	شوهر	

و	اطفال	اش	می	باشد؛	هم	چنان،	اوالدهای	خود	را	با	دنیای	از	عشق	و	محبت	تربیت	می	مناید.	

اطاعت	 قبیل:	 از	 است،	 گذاشته	 نیز	 خانم	 باالی	 را	 مشخص	 مسئولیت	های	 از	 برخی	 اسالم	

شوهر،	حفظ	عزت	و	دارایی	شوهر،	عدم	رفنت	به	خانۀ	کسی	که	شوهرش	دوست	ندارد	و	اخذ	اجازه	

هنگام	رفنت	به	بیرون.	رسول	الله		فرمودند:

»ما استفاد امرو مسلم فائده بعد السالم افضل من زوجه  مسلمه تسه اذا نظر الیها و 

تطعه اذا امرها وتحفظه اذا غاب عنها فی نفسها وماله«

نیاورده،  به دست  از زوجه و همسر مسلمانی  برتر  و  بهتر  فایدۀ  اسالم  از  بعد    مرد مسلمان 
هنگامی که او را می  بیند، وی را خوشحال و شاد گرداند و هنگامی که دستوری به او می دهد، 

اطاعت نماید و در غیاب او خود و مال وی را مراقبت و محافظت نماید.

اطاعت	 شوهران	شان	 از	 	 الله	 رسول	 عرص	 در	 زنان	 که	 هستیم	 واقف	 امر	 این	 از	 همه	

می	کردند	و	رسول	الله		در	مورد	آن	ها	فرموده	است:

»ان الله قد غفرلها بطاعه زوجها فطوبی لها ثم طوبی«

  اهلل)( او را به سبب اطاعت از شوهرش بخشید؛ پس خوشا به حالش خوشا به حالش!
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و	این	بشارت	برای	هر	خامنی	ست	که	از	این	سنت	پیروی	می	مناید.	اطاعت	مرشوع	خانم	از	

شوهر	مساوی	به	ثواب	جهاد	و	مناز	جامعت	است	و	شام	باید	بدانید	که	این	ثواب	بسیار	با	عظمت	

اینست	زندگی	زناشوهری	در	اسالم؛	طوری	نیست	که	 اینست	روابط	میان	خانم	و	شوهر	و	 است.	

غرب	آن	را	به	گونۀ	میدان	جنگ	تعریف	می	کند	که	یکی	غالب	و	دیگری	مغلوب	باشد.	به	اساس	

که	 بیفتد	 اتفاق	 موردی	 اگر	 است،	شالودۀ	خانواده	رسنگون	می	گردد.	 که	هدف	غرب	 دیدگاه،	 این	

آرامش	و	سکون	این	رابطه	را	به	خطر	بیاندازد،	اعضای	خانواده	باید	زوج	را	کنار	هم	بنشانند	تا	چالش	

را	حل	منوده	و	سعی	منایند	تا	خوشی	و	آرامی	را	در	زندگی	آنها	دوباره	برگردانند؛	نه	این	که	هریکی	

موقف	گیری	کنند	تا	این	فاصله،	چالش	ها	و	دوریی	رابطه	را	بیشرت	سازند.	

زناشویی	 زندگی	 ویرانی	 به	 منجر	 و	 مانده	 باقی	 میان	زن	و	شوهر	الینحل	 بیشرت	مشکالتی	که	

گردیده	است،	هیچ	عامل	دیگری	ندارد،	جز	ترک	قوانین	اسالمی	و	جایگزینی	آن	با	فردگرایی	و	افتخار	

منودن	بر	گناه.	این	موضوع	خود	می	تواند	به	مثابۀ	عامل	اصلی	جهت	حل	منازعات	و	بحران	ها	در	

خانوده	محسوب	گردد.	

هم	چنان	 است.	 گردانیده	 حرام	 را	 آن	 گسیختگی	 هم	 از	 و	 تشویق	 را	 خانواده	 انسجام	 اسالم	

کشمکش	ها	را	به	بهرتین	وجه	با	تطبیق	طریقۀ	الهی،	نه	با	روش	رسمایه	داری	و	فردگرایی	حل	منوده	

است.	قوانین	رشعی	روابط	میان	مرد	و	زن	و	حتی	روابط	میان	پدر	و	فرزند	را	نیز	مصون	نگهداشته	

است.	اسالم	سعی	کرده	تا	این	رابطه	از	بین	نرود.	ازین	رو،	تعیین	جزا	برای	هر	تخطی	کننده	ای	رابطه	

وجود	دارد. 

روال ابراهیم

عضو دفرت مطبوعاتی مرکزی  حزب التحریر
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السالم	علیکم	ورحمته	الله	وبرکاته!

1.	معرفی:	خواهران	عزیز	و	مهامنان	گرانقدر!	جای	بسا	خوشی	و	افتخار	است	

عزیز،	 خواهران	 می	دهم.	 قرار	 خطاب	 را	 ممتاز	 این	جامعت	 و	 هستم	 میان	شام	 در	 امروز	 که	

یک	تن	از	پروفیسوران	خانوادۀ	سویسی	به	اسم	گاستون	جاز،	که	جمهوری	ترکیه	را	به	ارتباط	انهدام	

این	رسزمین،	 در	 دینی	 اعتقادات	 »هامهنگی	 داشت:	 اظهار	 بود،	 کرده	 بازدید	 عثامنی	 خالفت	

آخرین	مقر	دولت	با	شکوهی	که	توسط	نظام	الله		حکم	روایی	می	شد،	یکی	از	قوی	ترین	کانون	

خانواده	را	در	جهان	به	دنیا	آورد	و	این	هستی	یک	زندگی	سیاسی	و	عامه	را	تأسیس	منود	که	مثل	

آن	در	تاریخ	هیچ	ملتی	تا	اکنون	دیده	نشده	است.«

مسلامن	 بی	نظیر	خانوادۀ	 طبیعت	 ارتباط	 به	 را	 تحسین	آمیز	 ما	هم	چون	کلامت	 هنگامی	که	

می	شنویم،	که	این	امت	زمانی	از	آن	لذت	می	بردند	و	آن	نیز	شگفتی	ملت	های	دیگر	بود	و	سپس	

وقتی	ما	به	وضعیت	اسفبار	واحد	های	خانوادۀ	خود	امروز	نگاه	می	کنیم،	قلب	های	ما	را	به	درد	

به	دولتی	می	شویم	که	قوت	و	هامهنگی	خانوادۀ	مسلامن	 بازگشت	 برای	 ما	مشتاق	 می	آورد	و	

دوباره	من	حیث	یک	ویژگی	مشخص	این	امت	اسالمی	قرار	بگیرد.	لیکن	نائل	شدن	به	این	هدف	

بزرگ	هیچ	گاهی	از	طریق	اصالحات	تدریجی	قوانین	ازدواج	یا	تغییرات	اندک	در	قوانین	اساسی	

ما	یا	فراخوانی	برای	الیحۀ	حفاظت	از	زنان	یا	سیاست		های	دیگری	حکومت	برای	حفاظت	کردن	

نجات	 برای	 کنفرانس	ها	 یا	 و	 آگاهی	دهی،	سیمینارها	 ترتیب	دادن	کمپاین	های	 توسط	 یا	 خانواده	

خانواده،	تحقق	پیدا	منی	کند.

هیچ	کدام	از	این	اقدامات	منی	تواند	باعث	ایجاد	و	حفاظت	از	واحدهای	قوی	و	هامهنگی	

خانواده	در	داخل	امت	اسالمی	شود.	آیا	ندیده	ایم	که	متام	این	ابتکارات	و	اسرتاتیژی	های	تطبیق	

این	 و	 ناکامی		انجامیده	اند؟	 به	 این	هدف	 به	 نائل	شدن	 برای	 به	نحوی	 ما	 در	رسزمین	های	 شده	

به	خاطری	ست	که	متام	تالش	ها	جهت	خطاب	کردن	به	یک	نقطۀ	اساسی	به	نتیجه	نرسیده	اند	و	آن	

منت سخرنانی دهم

   دفرت مطبوعاتی مرکزی 

           حزب التحریر
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این	که	یک	جدایی	کالن	میان	اهداف	باشکوه	و	اصیلی	اسالمی،	که	ما	به	عنوان	مسلامن	خواهان	

کسب	آن	برای	ساختار	خانوادۀ	خود	می	باشیم	و	محیطی	از	قوانین	و	ارزش	های	غیراسالمی	که	ما	

و	جوامع	ما	را	احاطه	کرده	و	تحت	نظام	هایی	که	ما	زیر	چرت	آن	امروزه	زندگی	می	کنیم،	وجود	دارد.	

این	ترکیب	متضاد	باعث	تباهی	می	شود؛	نه	باعث	آبادی؛	چون	همین	ترکیب	از	اهداف	و	

مفاهیم	متضاد	است	که	هرگز	باعث	شگوفایی	نظم	خانواده	منی	شود؛	هم	چنان	خانواده	در	تحت	

رژیم	ها	و	نظام	هایی	که	به	عنوان	سپر	خانواده	عمل	منی	کنند؛	بلکه	ازدواج	و	مفهوم	مادر	بودن	

را	از	بین	برده	و	با	عث	جدایی	واحد	خانواده	از	طریق	قوانین	و	پالیسی	های	خویش	گردیده	اند.

ایجاد	خانواده	های	مستحکم	 نیازمند	 بنا	شود،	 2.	یک	دولتی	که	خالصانه	بر	اساس	اسالم	

کردن	 برطرف	 از	 بیشرت	 نیازمند	 خانواده	 نجات	 مسایل،	 این	 به	 توجه	 با	 عزیز،	 خواهران	 است:	

ساختار	 از	 اساسی	 تا	 ریشه	 از	 تغییر	 به	 این	رضورت	 و	 داشته	 مشکالت	 از	 لبه	ی	 این	 در	 را	 آن	

سیاسی	و	نظام	ها	در	رسزمین	های	ما،	تحول	جامعه	از	بنیاد،	ارزش		ها	و	قوانین	در	داخل	جوامع	از	

طریق	تأسیس	یک	دولت	را	دارد	که	به	شکل	واقعی	از	اهمیت	اساسی	حفاظت	از	حرمت	ازدواج	

قدردانی	منوده،	مقام	و	جایگاه	مادری	را	بلند	برده	و	باعث	ایجاد	و	حفاظت	از	واحدهای	خانوادۀ	

سامل	شود.	این	مسئله	باید	در	قوانین	و	اصول،	پالیسی	ها	و	نظام	تظاهر	پیدا	کرده	و	گنجانیده	شود	

تا	به	شکل	عملی	این	دیدگاه	را	به	واقعیت	مبدل	سازد؛	در	حالی	که	اکرث	سیاست	مدارها	این	را	در	

شعار	می	گویند؛	ولی	در	عمل	پیاده	منی	کنند.

بر	 تنها	توسط	دولتی	می	تواند	درک	شود	که	خالصانه	 باشکوه	 این	تصور	 خواهران عزیز!	

اساس	عقیدۀ	اسالمی	بنا	شده	و	به	صورت	جامع	متام	قوانین	رشعی	اسالمی	را	مورد	اجراء	قرار	

می	دهد؛	چون	او	تنها	ذات	الله		است	که	از	همه	چیز	با	خرب	و	دانا	است.	او	بهرت	می	داند	که	

چگونه	امور	زن	و	مرد،	حقوق	و	مکلفیت	های	آنان	را	به	گونه	ای	تنظیم	مناید	که	باعث	بدست	

آمدن	خوشی	و	کامیابی	برای	واحد	خانواده	و	متام	اعضای	آن	شود.	الله		می	فرماید:	

َا كَاَن َقْوَل الُْمْؤِمِننَي إَِذا ُدُعوا إَِل اللَِّه َوَرُسولِِه لَِيْحكَُم بَْيَنُهْم أَن يَُقولُوا َسِمْعَنا َوأَطَْعَنا  ﴿إِنَّ

َوأُولَِٰئَك ُهُم الُْمْفلُِحوَن﴾ ]	نور:	51[
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  )ولی( هنگامی که مؤمنان را به اهلل)( و پیامبرش)( فراخوانند تا میان شان داوری کند، 
سخن شان جز این نیست که می گویند: شنیدیم و اطاعت کردیم؛ اینان همان رستگارانند.

خواهران عزیز!	این	دولت	که	خالصانه	بر	مبنای	اسالم	بنا	شده	و	متام	عقاید،	ارزش	ها	و	

-	است.	این	هامن	 الله	 قوانین	آن	را	مورد	اجراء	قرار	می	دهد،	خالفت	بر	منهج	نبوت–نظام	

دولتی	ست	که	واقعاً	می	داند	و	کامالً	این	نقش	قلعه	بودن	خانواده	را	به	آغوش	می	کشد	و	باعث	

ایجاد	ازدواج	های	قوی	و	هامهنگ	و	واحدهای	خانواده	می شود.	چنان	که	پیامرب		می	فرماید:	

»و اإلمام راعٍ و مسئول عن رعيته«

  امام)حاکم( محافظ بوده و در برابر افرادش مسئول است.

این	رهربی	اسالمی	و	دولت	است	که	اصول	و	قوانین	خانواده	و	اجتامع	اسالمی	را	از	یک	

مجموعۀ	از	تعهدات	و	قوانینی	که	توسط	اندک	مسلامنان	متدین	پیروی	می	شود،	به	یک	مجموعۀ	

از	ارزش	ها	و	مقررات	تبدیل	منوده	که	بعداً	این	امر	به	یک	نورم	متام	اجتامع	مبدل	گشته،	باالی	

تودۀ	در	میان	مردم	فراگرفته	شده	و	یک	قانونی	می	شود	که	افراد	زندگی	روزمرۀ	خود	را	به	اساس	

آن	به	پیش	می	برند.	این	ذریعۀ	قوانین	اساسی	و	نظام	های	آن	که	باعث	پرورش،	اجراء،	ترقی،	تأکید	

و	حفاظت	از	خانوادۀ	اسالمی	و	مقررات	آن	در	داخل	جامعه	می	شود،	بدست	می	آید.	به	همین	

خاطر،	امام	غزالی	رحمت	الله	علیه،	یک	تن	از	علامی	واالمقام	و	برجسته	گفته	است:	»حقیقتاً	

که	نظام	زندگی	اسالمی	مربوط	به	اسالم	در	موجودیت	یک	سلطان)خلیفه(	تابع،	درست	عمل	

می	کند.«	پس	چگونه	خالفت	قلعۀ	خانواده	می	باشد؟	برای	پاسخ	به	این	پرسش،	می	خواهم	به	سه	

نکتۀ	مهم	در	گفتگوی	خود	اشاره	کنم:

برای	حفاظت	 بارآوردن	تقوی	در	جامعه	می	شود	که	جزء	اساسی	 به	 باعث	 الف(	خالفت	

که	 است	 اسالم	 مبنای	 بر	 خالصانه	 دولت	 تنها	 این	 خواهران،	 اوالً	 می	رود:	 به	حساب	 خانواده	

باعث	به	بار	آوردن	تقوی	و	خداترسی	در	داخل	جامعه	می	شود	تا	این	که	دنبال	کردن	امیال،	هوی	

و	هوسی	های	زیان	آور	فردی	که	منشای	آن	مفکوره	های	آزادی	های	لیربال	و	مساوات	جندر	است.	
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به	جنت	 برای	رفنت	 امیدواری	 (	در	هر	عمل	و	 به	رب)الله	 تقوی	و	مفهوم	جواب	گویی	 این	

اوست،	که	خط	مقدم	دفاعی	بوده	و	جزء	اساسی	برای	پرورش	و	حفاظت	از	واحدهای	مستحکم	

خانواده	می	باشد.	به	این	دلیل؛	چون	آن	یکی	از	نیروی	محرک	نهایی	برای	اعامل	صالح،	انجام	

تعهدات	از	جانب	الله		و	اطاعت	از	محدودیت	ها	و	قوانین	او	می	باشد؛	به	همین	دلیل	است	که	

پیامرب		تقوی	را	به	عنوان	رأس	متام	امور	و	مجموعۀ	متام	خوبی	ها	معرفی	منوده	است.	

خواهران عزیز!	این	تقوی	است	که	یک	فرد	را	وا	می	دارد	تا	در	وقت	تعامل	با	جنس	مخالف	

از	در	حیاء)عفت(	پیش	آمد	منوده	و	در	وقت	مالقات	با	آن	ها	چه	در	حیات	عامه،	خصوصی	و	یا	

آنالین،	متام	قوانین	اجتامعی	را	رعایت	کرده،	برای	حفظ	پاکدامنی	و	عفت	خود	دنبال	ازدواج	

رشعی	باشد	و	خود	را	از	هر	عمل	و	یا	رشایطی	دور	نگه	کند	که	در	آن	تصور	نزدیک	شدن	به	

حرام	بوده	و	یا	هم	باعث	ایجاد	تردید	و	سوءظن	به	شخصیت	او	به	منظور	حفظ	عزت	اش	شود.	

در	حقیقت	همین	تدابیر	است	که	روابط	خارج	از	ازدواج	را	به	حد	اقل	آن	می	رساند.	هم	چنان	این	

تقوی	است	که	یک	فرد	را	انگیزه	می	دهد	تا	همرس	را	بر	مبنای	دین	داری	و	رفتار	صالح	و	نیک	او	

جستجو	مناید	تا	باشد	که	ازدواج	آن	ها	یک	رابطه	ای	بر	اساس	همراهی	و	مصاحبت	باشد؛	اما	در	

کشورهای	غربی	ازدواج	یک	مشارکت	تجارتی	است	که	بر	اساس	مادیات	و	توقعات	پولی	استوار	

است.

این	تقوی	است	که	من	حیث	رسشت،	خانواده	را	موفق	و	یکجا	باهم	پیوند	می	دهد	و	هر	

با	حوصله	مندی،	سعی	 را	 دیگران	 و	حقوق	 مکلفیت	ها	 تا	 انگیزه	می	دهد	 را	 این	خانواده	 عضو	

و	کوشش	و	شفقت	رعایت	و	اجراء	منوده	و	در	اجرای	اعامل	صالح	و	تقوی	همکاری	مناید؛	

و	 زناشویی	 زندگی	 به	 برای	چیزی	که	 در	عوض	 و	 ورزیده	 اجتناب	 فردگرایی	 و	 از	خودخواهی	

خانوادگی	بهرتین	باشد،	عمل	مناید	و	آن	مشمول	چیزهای	الزم	برای	بدست	آوردن	آرامش	در	

ازدواج	باشد	و	یاهم	اجتناب	از	طالق؛	سپس	این	مرد	را	به	غیرت	می	آورد	که	با	خانم	اش	رفتار	نیک	

داشته،	زحمت	و	تالش	به	خرچ	دهد	تا	برای	خانواده	اش	نفقه	پیدا	کرده	و	نقش	خود	را	به	عنوان	

محافظ	همراه	با	محبت،	توجه،	مهربانی	و	رحمت	انجام	دهد؛	نه	با	ترس	و	خشونت.	تقوی	زن	

را	انگیزه	می	دهد	تا	از	شوهر	خود	اطاعت	مناید،	مکلفیت	های	خانه	خود	را	به	رس	رساند	و	دادن	
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توجه	زیاد،	وقت	و	دقت	در	تربیت	و	پرورش	فرزندان	انجام	دهد.	این	امر	جوان	را	انگیزه	می	دهد	

تا	از	والدین	و	بزرگان	خود	اطاعت	منوده،	به	آن	ها	احرتام	و	توجه	داشته	و	یک	زندگی	زیبا	و	

هامهنگ	خانوادگی	را	نیز	ایجاد	کنند.	

خالفت	این	مفهوم	اساسی	تقوی	را	در	داخل	جامعه	از	طریق	تطبیق	اسالم	رشد	می	دهد	که	

شهروندان	اش	را	با	ارزش	های	واالی	دین	به	شمول	ارزش	های	مربوط	به	زندگی	خانوادگی	احاطه	

منوده	و	به	صورت	مداوم	به	مردم	تذکر	اطاعت	از	الله		را	می	دهد.	به	طور	مثال:	بخش	نظام	

تعلیمی	خالفت،	مادۀ	171	و	172	مسودۀ	قانون	اساسی	حزب	التحریر	برای	خالفت	بیان	می	کند	

که	هدف	سیاست	تعلیمی	هامنا	تشکیل	طرز	تفکر	و	منش	اسالمی	بوده	و	بلند	بردن	فهم	اسالمی	

مردم	در	ارتباط	به	امور	زندگی	آن	ها	می	باشد.	از	این	رو،	نظام	تعلیمی	دولت،	اصالحات	اخالقی	

و	فهم	قوانین	اجتامعی	اسالمی	و	تعهدات	آن	را	به	شهروندان	اش	تزریق	خواهد	کرد	که	شامل	

عرصۀ	ازدواج	و	زندگی	خانواده	نیز	می	شود.	به	این	ترتیب،	جامعه	به	عنوان	کل	پابند	رشیعت	و	

عقیده	شده	و	محبت	به	قوانین	آن	پیدا	کرده	و	فساد	و	رفتار	فاسد	را	به	متام	اشکال	و	معنی	رد	

می	کند؛	حاآل	ن	که	اجرای	قوانین	اسالمی	توسط	نظام	های	سیاسی	و	قضایی	خالفت،	کسانی	را	

مجازات	خواهد	کرد	که	از	حدود	یا	خط	قرمز	عبور	و	تجاوز	می	کنند.	

نیز	مفصل	 دولت	 اساسی	 قانون	 در	مسودۀ	 بر	عالوه،	سیاست	رسانه	یی	خالفت	قسمی	که	

بیان	گردیده،	از	مصلحت	اسالم	حامیت	منوده	که	این	امر	شامل	کار	برای	ساخنت	جامعۀ	اسالمی	

قوی	و	مسنجم	شده	و	با	هر	آن	نظریۀ	فاسد	مبارزه	منوده؛	در	حالی	که	هر	آن	نیکی	و	خوبی	را	

آنالین،	 تلویزیون،	رادیو،	رسانۀ	 از	وسایلی؛	چون	اخبار،	مجالت،	 انتشار	و	تصدیق	می	مناید؛	

کنفرانس	ها	و	سایر	ابزار	به	منظور	نائل	شدن	به	این	هدف	کار	گرفته	خواهد	شد.	این	همه	باعث	

پرورش	تقوی	و	ارزش	های	اصیل	و	با	شکوه	اسالمی	در	داخل	دولت	خواهد	شد	که	من	حیث	

محافظ	اصلی	برای	خانوادۀ	خدمت	خواهند	کرد.	

می	دهد	 سازمان	 مرد	 و	 زن	 میان	 روابط	 از	 درست	 دیدگاه	 بر	 مبنی	 را	 جامعه	 ب(	خالفت	

که	منجر	به	نائل	شدن	تعاون	میان	هردو	جنس	و	حفاظت	واحد	خانواده	گردد:	ثانیاً	خواهران،	

خالفت	به	عنوان	قلعۀ	خانواده	با	تنظیم	منودن	جامعه	بر	مبنای	دیدگاه	درست	از	روابط	میان	زن	و	
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مرد	عمل	می	کند	که	منتج	به	همکاری	و	تعاون	در	میان	دوجنس	شده؛	هم	چنان	از	واحد	خانواده	

حفاظت	می	مناید.	خواهران	عزیز،	نظام	اسالم	جامعه	ای	را	ایجاد	می	کند	که	به	هدف	دنبال	کردن	

از	 پنداشته	و	محافظت	 از	عزت	مرد	و	زن	را	مقدس	 به	پیش	رفته	که	حفاظت	 	 الله	 رضایت	

حرمت	ازدواج	برای	آن	غیرقابل	مذاکره	می	باشد.		

ارزش	های	 و	 قوانین	 از	 جامعه	 اجرای	 و	 تطبیق	 و	 رسانه	 تعلیمی،	 نظام	 طریق	 از	 خالفت	

نظام	اجتامعی	اسالم	دید	عامه	و	اجتامع	را	به	سوی	روابط	میان	مرد	و	زن	اداره	و	کنرتول	منوده	

و	 جنسی	 غریزۀ	 اصلی	 هدف	 به	 را	 آن	 و	 دور	منوده	 را	 و	شهوت	 جنسی	 عالقمندی	 دیدگاه	 و	

منفعت	برای	جامعه،	ازدواج	و	تولید	نسل	سوق	می	دهد.	این	موضوع	در	برگیرندۀ	ترویج	مقام	

هرگونه	 دولت	 این	رو،	 از	 می	باشد.	 آن	 پاکدامنی	 و	 حیاء	 اهمیت	 و	 و	رشف	 عزت	 به	حیث	 زن	

امتعه	ساخنت	مخرب	جنسی	زنان	یا	جامعه	و	یا	ترویج	هرنوع	روابط	فاسد	و	غیراخالقی	را	خواه	در	

تبلیغات،	رسانه،	ادبیات	و	یا	آنالین	منع	قرار	خواهد	داد.	در	پهلوی	این،	خالفت	خامر	و	جلباب	

را	من	حیث	لباس	حیات	عامۀ	زنان،	خواه	مسلامن	و	یا	غیرمسلامن	باشد،	قرار	خواهد	داد	تا	از	

ظاهر	شدن	عورت	و	زیبایی	آن	ها	در	حیات	عامه	جلوگیری	شده	و	کمک	خواهد	کرد	تا	روابطۀ	

خالص	میان	زن	و	مرد	تأمین	گردیده	و	باعث	حفاظت	از	عفت	آن	شده	و	دید	مقام	زن	را	به	عنوان	

عزت	و	رشف	حفظ	خواهد	کرد.	

در	حال	 که	 زنان	 و	 مردان	 آزاد)خلوت(	 اختالط	 به	موضوع	 را	 پایان	 نقطۀ	 دولت	هم	چنان	

حارض	در	مکاتب،	دانشگاه	ها،،	کلپ	های	رقص	شبانه	و	رشاب	خانه	ها	و	دیگر	محالت،	هم	چنان	

در	 و	 می	شود	 ازدواج	 از	 خارج	 روابط	 به	 منجر	 اکرثاً	 که	 گذاشت	 خواهد	 دارد،	 جریان	 خانه	ها	

عوض	موضوع	جدایی	را	تا	حد	امکان	در	میان	مردان	و	زنان	در	حیات	عامه،	خواه	در	موسسات	

تطبیق	 دیگر	 موقعیت	های	 سایر	 و	 وظیفه،	شفاخانه	ها	 و	 کار	 مکان	 ترانسپورت،	 نظام	 آموزشی،	

خواهد	کرد.	این	جدایی	و	افرتاق	میان	مردان	و	زنان	حتی	ساحۀ	معامری	بخش	خانه	و	مسکن	

را	نیز	متأثر	خواهد	منود	و	زنان	قادر	خواهند	بود	که	از	زندگی	خانگی	شان	در	خانه	دور	از	نظر	

مردان	نامحرم،	در	فضای	باز	لذت	بربند.	این	موضوع	را	در	حرم	زنان	در	زمان	حاکمیت	خالفت	

عثامنی	شاهد	بودیم	که	به	عنوان	واحدهای	جداگانه	زندگی	برای	زنان	خانگی	دور	از	نظر	مردان	
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تنظیم	و	اعامر	منوده	بودند.

به	طور	مثال:	آسلی	سنجر	نویسندۀ	ترکی،	در	کتاب	خود	می	نویسد:	»	نویسندۀ	زنان	اروپایی	

خانوادۀ	 در	 زنان	 و	 مردان	 میان	 تعامل	 هنگام	 در	 زیاد	 داشنت	 توجه	 و	 تقوی	 ارتباط	 به	 زمان	 آن	

در	 قطعی	 صورت	 به	 مردان	 چطور	 که	 می	کردند	 توصیف	 نوشته	های	شان	 در	 عثامنی	 مسلامن	

ارتباط	به	محیط	زنانه	از	حرم	چنان	پابند	به	قوانین	و	اصول	بودند	که	اگر	شوهر	یک	زن	مسلامن	

حتی	اگر	آن	خلیفه	هم	می	بود،	فکر	داخل	شدن	به	حرم	خانۀ	خود	را	منی	کرد؛	هرگاه	بوت	زنان	

را	در	دهن	دروازه	حرم	می	دید	که	بیان	گر	موجودیت	زنان	مهامن	در	داخل	خانه	بود،	به	آن	احرتام	

می	گذاشتند.«	

به	صورت	خیلی	شدید،	مشمول	کمک	پولی	هرگاه	رضورت	 این	همه،	خالفت	 پهلوی	 در	

قرن	هشتم	دوران	حاکمیت	 به	 مثال:	هرگاه	 به	طور	 تشویق	و	حامیت	می	کند.	 ازدواج	 به	 باشد،	

برای	کسانی	 را	 بخشی	 دولت	 بودجۀ	 در	 بیندازیم،	وی	 نظر	 زمان	 آن	 عبدالعزیز	خلیفۀ	 بن	 عمر	

در	نظر	گرفته	بود	که	برای	ازدواج	منودن	نیاز	داشتند.	برعالوه،	اسالم	برای	عمل	زنا	و	فحاشی	

قرار	 توسط	سیکولران	مورد	حمله	 اکرثاً	 این	موضوع	 که	 تجویز	کرده	است	 را	 مجازات	سنگین	

ازدواج	و	 از	 ارتباط	حفاظت	 انعکاس	دهندۀ	جدیت	اسالم	در	 می	گیرد.	هرچند	شدت	مجازات	

واحد	خانواده	است	که	این	ها	به	عنوان	بازدارندۀ	قوی	و	خط	قرمز	برای	محافظت	از	خانواده	عمل	

می	کنند.	عثامن	بن	عفان	صحابۀ	پیامرب		فرمود:	»حقیقتاً	که	الله		صالحیتی	را	به	حاکم	برای	

نابودی	چیزی	می	دهد	که	توسط	قرآن	نابود	شده	منی	تواند.«	

خواهران،	متام	این	ها	باعث	می	شود	که	یک	جامعۀ	خالص	و	عفیف،	زینت	داده	شده	توسط	

حیاء	به	وجود	آید	که	تعامل	در	میان	دوجنس	به	شیوۀ	واقع	شود	که	برای	جامعه	مفید	باشد	و	

زنان	دارای	یک	زندگی	فعال	در	حیات	عامه	باشند	و	احرتام	به	آن	ها	افزایش	یافته	و	باعث	کاهش	

میان	 در	 اعتامد	 آن	رسیده،	 به	حداقل	 زناشویی	 از	 زندگی	خارج	 و	 خشونت	خانوادگی	گردیده	

زوج	ها	پرورش	یافته	و	بدگامنی	و	سوءظن	حذف	گردد.	متام	این	ها	باعث	تقویت	رابطۀ	زناشویی	

شده	و	متامیت	واحد	خانواده	را	حفظ	می	کنند.	

ج(	نظام	های	خالفت	از	انجام	نقش،	حقوق	و	مکلفیت	ها	در	زندگی	خانواده	جهت	بدست	
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آوردن	آرامش	در	ازدواج	و	هامهنگی	در	ساختار	خانواده	حامیت	می	کند:	ثالثاً	خواهران،	خالفت	

قلعۀ	خانواده	است؛	چون	نظام	های	آن	از	اجرای	حقوق،	مکلفیت	ها	و	نقش	خانواده	و	زناشویی	

در	اسالم	از	مردان	و	زنان	حامیت	منوده	تا	آرامش	در	ازدواج	و	هامهنگی	در	واحد	خانواده	بدست	

آید.

به	طور	مثال:	خالفت	با	استفاده	از	نظام	تعلیمی	و	رسانۀ	خود	فهم	واضح	و	درست	از	قوانین	

رشعی	اسالم	را	در	درون	جوانان	و	شهروندان	به	ارتباط	مسئوولیت	های	مجزای	دوجنس	در	داخل	

زندگی	خانواده	تفهیم	می	مناید.	طور	منونه:	دروس	در	فقه	اسالمی	در	برنامۀ	درسی	و	آموزشی	

خود	بیان	منوده	که	دولت	دیدگاه	درست	از	مکلفیت	های	مرد	را	به	عنوان	محافظ	خانواده	که	باید	

با	خصوصیات	مهربانی،	توجه	و	شفقت	باالی	خانم	و	فرزندان	اش	متامیز	باشد،	ایجاد	می	کند.	

این	دروس	هم	چنان	فهم	اهمیت	و	مسئوولیت	های	زن	را	به	عنوان	نقش	اساسی	آن	ها	مانند	مادران	

تفهیم	 جامعه	 و	 اجتامع	 سالمتی	 و	 پیرشفت	 برای	 حیاتی	 هم	چنان	رشکت	کنندگان	 خامنان،	 و	

مطالعۀ	مضامین	 به	عالوۀ	 مونث	 مکتب	شاگردان	 آموزش	 متوسطه	 مرحلۀ	 در	 برعالوه،	 می	کند.	

عمومی،	مثالً	فرهنگ	اسالمی،	ریاضیات	و	ساینس؛	هم	چنان	برای		شان	زمینۀ	انتخاب	مضمون	

خانوادگی)خانگی(	فراهم	خواهد	شد	که	بتوانند	در	بخش	های	مرتبط	به	تربیت	و	نگهداری	اطفال	

در	 زمان	حاکمیت	خالفت	عثامنی،	کورس	 در	 مثالً	 بگیرند.	 زندگی	خانه	تخصص	 مدیریت	 و	

مدیریت	خانواده)خانه(	در	مرحلۀ	متوسطه	مکتب	دخرتان	تدریس	می	شد	و	این	موضوع	در	کتاب	

آسلی	سنجر	نیز	بیان	گردیده	که:	»زنان	عثامنی	معلومات	دقیق	ارائه	شده،	اعم	از	خصوصیات	یک	

خانۀ	خوب،	چطور	محافظت	شود،	گرم	شود،	روشن	شود،	ادویه	و	فارمسی	خانه	برای	تداوی	

بیامری	که	به	خانواده	رسایت	منوده،	آماده	سازی	غذای	با	کیفیت	و	خوب،	تدارک	تغذیۀ	درست	

برای	اطفال	و	مسن	ها،	آداب	میزبانی	مهامنان	و	بودجه	و	حساب	خانواده،	متام	این	ها	به	شیوۀ	

موثر	به	شاگردان	تدریس	می	شد	تا	برای	مسئوولیت	های	زندگی	بعد	از	ازدواج	آماده	باشند.«	

هرچند	خالفت	نه	تنها	که	شهروندان	اش	را	به	ارتباط	قوانین	زندگی	خانواده	آموزش	خواهد	

داد؛	بل	آن	ها	را	به	شکل	عملی	در	اجرای	مکلفیت	ها	و	نقش	آنان	حامیت	خواهد	منود.	به	طور	

مثال:	مادۀ	153	مسودۀ	قانون	اساسی	حزب	التحریر	برای	خالفت	اظهار	می	دارد	که:	»دولت	باید	
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برای	متام	افراد	حامل	تابعیت	دولت	تضمین	کار	را	بدهد.«	این	تعهد	بر	خالفت	بر	مبنای	حدیث	

از	پیامرب		می	باشد.

»و اإلمام راعٍ و مسئول عن رعيته«

  امام)حاکم( محافظ بوده و در برابر افرادش مسئول است.

ازاین	رو،	خالفت	هر	مرد	را	در	انجام	تعهدات	آن	برای	تأمین	نفقه	برای	فامیل	اش	حامیت	

کشت	شده	 زمین	های	 اهدای	 آن،	 خزانه	داری	 از	 بودجه	 تأمین	 مشمول	 امر	 این	 که	 کرد	 خواهد	

در	 نفقه	 تأمین	 به	 قادر	 تا	 دارند	 استخدام	 به	 نیازمندی	 کسانی	که	 برای	 آموزش	ها	 دادن	 ترتیب	 و	

زندگی	شان	شوند.	متام	این	خوبی	ها	از	برکت	طبیعت	نظام	اقتصادی	اسالم	است	که	باعث	ایجاد	

اقتصاد	کامگار	می	شود.

به	طور	مشابه،	خالفت	زنان	را	برای	انجام	نقش	اساسی	آنان	من	حیث	مادران	صاحب	اختیار	

و	قدرت	خواهد	کرد	تا	اطمینان	حاصل	شود	که	آنان	همواره	از	لحاظ	مالی	مشکلی	نداشته	باشند	

برای	 اقتصادی	 فشار	 به	علت	 و	 فرزندان	 به	 نسبت	 اساسی	 مکلفیت	های	 برابر	 در	 هیچ	گاهی	 و	

گرفنت	کار	مجبور	به	مصلحت	نشوند.	از	این	رو،	محاکم	خالفت	هر	آن	زنی	را	مورد	حامیت	قرار	

خواهد	داد	که	شوهر	آن	نتواند	برای	او	و	فرزندان	اش	تأمین	نفقه	بکند	و	بنابر	ظرفیت	و	توان	وی،	

او	را	مجبور	به	اجرای	این	تعهد	می	کند	و	اگر	از	این	امر	رسپیچی	منود،	وی	را	مجازات	می	کند.	

اند.	 دانشمندان	اسالمی	در	جریان	خالفت	عباسی	موجود	 از	کتاب	های	حقوق	 نوشته	ها	

مثالً:	ترشیح	می	کنند	که	چطور	زنان	علیه	شوهران	شان	به	علت	عدم	تأمین	درست	نفقه	و	اعاشه	

برای	آن	ها	شکایت	می	کردند	و	چطور	قاضی	پرداخت	را	اجراء	می	منود.	در	رشایطی	که	شوهر	

زن	فقیر	باشد	و	یا	هیچ	اقارب	مرد	نداشته	باشد	که	برای	وی	تأمین	نفقه	بکند،	پس	باالی	دولت	

خالفت	واجب	است	که	برای	وی	نفقه	بدهد؛	چرا	که	پیامرب		فرموده	است:

»من ترک مال فالهله ومن ترک دینا او ضیاعاً فالی و علی« )رواه	مسلم(

  هرگاه یک مسلمان فوت کند و از وی مال باقی بماند، مال برای وارثین وی می رسد و هرگاه 
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قرضی و یا وابسته ی از وی باشد، ما از آن مواظبت خواهیم کرد. 

متام	این	امور	تضمین	شده	تا	افراد	از	ترس	فقر	مجبور	نشوند	که	مقدار	خانوادۀ	خود	را	محدود	

سازند؛	بل	خالفت	خانواده	ها	را	تشویق	و	ترغیب	خواهد	کرد	که	تا	تعداد	فرزندان	بسیار	داشته	باشند،	

با	این	علم	که	برای	آن	ها	نیز	برای	همیشه	تأمین	نفقه	شود.	

به	موقعیت	معترب	در	جامعه	که	 را	 نظامی	ست	که	مقام	مادری	 یگانه	 خواهران	عزیز!	خالفت	

شایسته	ی	آن	می	باشد،	رجعت	می	دهد.	به	طور	مثال:	"جولی	پردو"	یکی	از	سیاحان	و	تاریخ	دانان	قرن	

نزدهم	در	کتاب	خود	به	ارتباط	مقام	مادر	در	تحت	سایۀ	نظام	اسالمی	تحت	عنوان	"شهر،	سلطان	

و	رفتار	خانوادگی	ترک	ها	در	سال	1836م"	چنین	نوشته:	»یکی	از	ویژه	گی	یکسان	در	رفتار	ترک	ها	

او	 همرای	 است؛	 الهی	 الهام	 یک	 مادر	 است...	 موجودیت	شان	 نویسنده	 به	 آنان	 محبت	 و	 احرتام	

مشورت	می	شود،	به	او	اعتامد	می	شود،	از	او	با	کامل	احرتام	و	مهربانی	شنیده	می	شود،	تا	آخرین	

یادآوری	 با	مهر	و	عاطفه	و	پیشیامنی	باالی	قرب	از	وی	 ساعت	زندگی	مورد	احرتام	قرار	می	گیرد	و	

می	شود.«	

خواهران،	در	پهلوی	این		همه،	نظام	قضایی	خالفت	نقش	مهمی	را	در	حفظ	وحدت	و	هامهنگی	

زندگی	زناشویی	و	خانواده	ایفاء	می	کند؛	رویکرد	عدم	تحمل	را	در	قبال	خشونت	خانوادگی	خواهد	

داشت	و	جنایت	کاران	را	به	شدت	مجازات	خواهد	کرد؛	به	عنوان	یک	حائل	در	برابر	ازدواج	اجباری	

ایستاده	خواهد	شد	و	با	دیدگاه	ها	و	شیوه	های	سنتی	غیراسالمی،	که	به	واحد	خانواده	صدمه	بزند،	

به	شدت	عمل	می	مناید	و	به	عنوان	داور	مهم	برای	حل	منازعات	خانوادگی	و	زناشویی	به	طور	مؤثر	

با	تضمین	دسرتسی	 از	مشکالت	و	گندیده	شدن	آن	خدمت	خواهد	کرد؛	 و	رسیع	جهت	جلوگیری	

از	حقوق	و	مکلفیت	های	 میزان	عدالت	و	حفاظت	 باشد.	در	واقعیت	 آزاد	 و	 به	عدالتی	که	منصف	

زناشویی،	که	زمینۀ	آن	از	طریق	نظام	قضایی	خالفت	میرس	بود،	حتی	زنان	غیرمسلامن	در	خالفت	

ازدواج	شان	 قرارداد	 به	 تا	 ترجیح	می	دادند	 است،	 آن	عرص	درج	 اسناد	قضایی	 در	 عثامنی	قسمی	که	

مطابق	به	اسالم	و	با	استفاده	از	قاضی	محاکم	برای	مراجعه	به	نارضایتی	آن	ها	استفاده	شده	تا	این	که	به	

اساس	اقدامات	دینی	خود	شان	مراجعه	کنند.

تنها	دولت	خالفت	 به	یقین	آشکار	است	که	 خامته:	خواهران	عزیز،	از	البالی	گفته	های	مان	
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از	متام	جوانب	 آن	 و	حفاظت	 تقویت	 باعث	 و	 کرد	 خانواده	خدمت	خواهد	 حقیقی	 قلعۀ	 به	عنوان	

خواهد		شد.	به	همین	ملحوظ،	عامل	شناخته	شده،	امام	غزالی	رحمت	الله	علیه	بیان	داشته:	»دین	بنیاد	

است	و	سلطان	محافظ	آن.	چیزی	که	دارای	بنیاد	نباشد،	خواهد	ریخت	و	چیزی	که	محافظ	نداشت،	

از	دست	خواهد	رفت.«

بناًء	خواهران،	اگر	واقعاً	خواهان	نجات	خانواده	از	تباهی	هستید؛	پس	الزم	است	که	با	مراجعۀ	

نجات	 اگر	خواهان	 کنید؛	 بزرگ	 این	دولت	 دوبارۀ	 تأسیس	 تان	را	رصف	 و	وقت	 توجه	 جدی	متام	

از	رسگیری	حاکمیت	 برای	 که	 است	 مان	هستید؛	پس	واجب	 فرزندان	 پاکدامنی	 و	 و	عفت	 اخالق	

اسالمی	توسط	نظام	الله		کار	و	مبارزه	منایید	و	اگر	می	خواهید	یک	نسل	آینده،	واحدهای	خانواده	

و	یک	جامعۀ	مملو	از	درست	کاری	و	ارزش	های	اصیل	اسالم	ایجاد	کنید،	پس	الزمی	و	رضوری	است	

که	متام	کوشش	های	تان	را	جهت	بازگشت	این	قلعۀ	دین	بدون	اندک	تعطیل	به	کار	برید.

پس	از	طرف	حزب	التحریر	ما	شام	را	فرامی	خوانیم	که	با	این	دعوت	با	شکوه	یکجا	شده	تا	دولت	

خالفت	مجلل	را	تأسیس	منایید	تا	یک	بار	دیگر	وضعیت	خانواده	های	مان	را	منبع	فخر	برای	این	امت	

قرار	داده	و	خانواده	باید	منبع	افتخار	و	خوشی	با	شد؛	نه	منبع	غم	و	اندوه.	الله		می	فرماید:	

َن اْلَْمِر َفاتَِّبْعَها َوَل تَتَِّبْع أَْهَواَء الَِّذيَن َل يَْعلَُموَن﴾ يَعٍة مِّ ﴿ثُمَّ َجَعلَْناَك َعىَلٰ رَشِ

	]جاثیه:	18[

  سپس تو را بر شریعت و آیین حقی قرار دادیم؛ از آن پیروی کن و از هوس های کسانی که 
آگاهی ندارند، پیروی مکن!

دکتور نرسین نواز

رئیس بخش زنان دفرت مطبوعاتی مرکزی حزب التحریر
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خواهران	نهایت	عزیز!	اوالً	می	خواهم	این	کنفرانس	و	کمپاین	را	که	تحت	عنوان

	"خانواده:	چالش	ها	و	راه	حل	های	اسالمی"		راه	اندازی	شده	بود،	با	ابراز	سپاس	و	

برسانیم.	 	 پایان	 به	 مؤفقانه	 را	 آن	 تا	 منود	 یاری	 را	 ما	 که	 دهم	 پایان	 منان	 پروردگار	 از	 قدردانی	

برادران	 و	متام	 امروز	 کنفرانس	 در	 برای	حضور	تان	 عزیزان	 از	متام	شام	 	می	خواهم	 هم	چنان،	

مطبوعاتی	حزب	التحریر،	 دفرتمرکزی	 اعضای	 به	شمول	 طور	خستگی	ناپذیر	 به	 که	 خواهران		 و	

امیرحزب	التحریر	 ابوالرشته	 حزب	التحریر-والیه	تونس	و	عامل	جلیل	القدر	شیخ	عطاء	بن	خلیل	

	رحمت	 الله	 ابراز	قدردانی	منایم.	 دادند،	 به	خرچ	 کنفرانس	تالش	 این	 بهبود	 در	راستای	 که	

بی	پایانش	را	شامل	حال	تان	منوده	و	پاداش	خیر	تان	دهد.

خواهران گرامی!	امروزه	مشاهده	می	مناییم	که	وحدت	و	هم	بستگی	نظم	خانواده	در	حال	

از	هم		پاشیدن	است.	ارزش	های	لیربال	دموکراسی،	مادی	گرایی،	فمینیستی،	قوانین	و	نظام	های	

کفری	و	غیره	اعتقادات	و	سنت	های	غیر	اسالمی	که	در	جوامع	ما	گسرتش	یافته	و	از	سوی	کفار	

ما	 خانواده	های	 تا	 گردیده	 باعث	 اند،	 گردیده	 تحمیل	 ما	 بر	 اسالمی	 توسط	حکام	رسزمین	های	

تکه	تکه	شده	و	در	گرداب	رسدرگمی،	بی	نظمی	و	دل	رسدی	و	بی	اعتامدی	دست		و	پا	می	زنند.	متام	

این	بدبختی	ها	برای	مردان،	زنان،	اطفال	و	امثالهم	را	به	ارمغان	آورده	شده	است	که	برای	جوامع	

ما	کوهی	از	مشکالت	را	ایجاد	کرده	است.	در	کنار	این	همه،	این	رژیم	ها	می	خواهند	با	اقتباس،	

آموزشی،	 نظام	های	 	 از	طریق	 با	یک	خواست	شدید	 ترویج	و	تحمیل	عقاید	مزخرف	و	مهلک	

رسانه	ها،	سازمان	های	زنان	و	سیاست	های	دولتی	در	رسزمین	های	مان	وضعیت	خانواده	های	ما	را	

در	معرض	نابودی	و	هالکت	قرار	دهند.

ما	به	هیچ	وجه	منی	توانیم	در	برابر	این	ارزش	های	مهلک	لیربال-غربی	که	 خواهران معزز! 

ساختار	زندگی	خانوادگی	را	به	نابودی	کشانده	است،	خاموشی	اختیار	مناییم	و	به	آن	ها	اجازه	

مطالعات	 استادان	 از	 یک	تن	 کوتکین	 گردد.	جوئل	 ما	 جوامع	 اجتامعی	 ساختار	 وارد	 تا	 بدهیم	

پایان سخن
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آن	 از	 مؤفقیت	 آینده	 دهه	های	 »در	 است:	 نوشته	 کالیفورنیا	 چپمن-	 دانشگاه	 در	 شهرنشینی	

فرهنگ	های	خواهد	بود	که	جایگاه	وارزش	های	خانوادگی	را	حفظ	می	کنند.«	خواهران	من؛	شکی	

بی	گامن	شکستی	 نگذاریم،	پس	 انتقاد	 انگشت	 بحران	ها	 این	 به	 مؤثر	 به	طور	 ما	 اگر	 که	 نیست	

خواهد	بود	که	جوامع	و	نسل	ها	آینده	ما	طعم	تلخ	آن	را	خواهند	چشید.	این	بدان	معنی	ست	که	

ما	منی	توانیم	به	این	مشکالتی	که	هر	روزه	در	حال	افزایش	است،	غالب	آییم	و	هم	چنان	آن	را	در	

مورد	جایگاه	و	آروزهای	ما	در	اسرتاتیژی	های	گذشته	که	نتوانسته	اند	در	کشورهای	جهان	حل	

منایند،	چنگ	بزنیم.	ما	باید	فوراً	به	این	کار	اقدام	جدی	منوده	و	برای	دست	یابی	به	یک	راه	حل	

مثبت	و	جامع	برای	این	بحران	در	واحد	خانواده	تالش	به	خرچ	دهیم.	

دین	جامع	و	 به	عنوان	یک	 را	 باید	اسالم	 ما	 این	است	که	نخست	 امر	مستلزم	 این	 فلهذا،	

کامل	همراه	با	متام	ارزش	ها،	قوانین	و	نظام	اجتامعی	آن	بپذیریم	که	دارای	یگانه	راه	حل	درست	

در	خصوص	حل	بحران	خانوادگی	بوده	و	مفاهیم	ارزشمندی	را	در	خود	دارد	که	به	طور	مؤثر	

رابطه	بین	زن	و	مرد	را	به	وجه	احسن	آن	تنظیم	و	حقوق	و	جایب	زناشویی	را	به	گونه	ای	مشخص	

می	سازد	که	واحدهای	مستحکم	خانوادگی	را	ایجاد	و	از	آن	به	طور	شاید	و	باید	حفاظت	می	کند.

ما	 در	ساختار	خانواده	و	جوامع	 اسالم(	 از	 غیر	 )به	 دیگر	 زندگی	 از	هرگونه	شیوۀ	 اقتباس	

منجر	به	ناکامی	می	گردد.	از	این	رو،	بر	ما	الزم	است	تا	هرگونه	باور	ها،	رسوم	و	عنعنات	و	یاهم	

شیوه	های	زندگی	غیر	اسالمی	را	کنار	گذاشته	و	اصول،	ارزش	ها	و	نظام	های	اسالمی	مربوط	به	

ازدواج	و	زندگی	خانوادگی	را	به	خود،	خانواده،	جوانان	و	جوامع	خویش	مشتاقانه	و	به	طور	کامل	

آموزش	دهیم.	در	کنار	این،	الزم	است	حسب	توان	خویش	تالش	مناییم	تا	فضایی	را	در	خانه	ها،	

مکاتب	و	جوامع	خود	ایجاد	مناییم؛	به	طوری	که	مفهوم	تقوی،	عشق	و	اطاعت	از	حدود	و	اوامر	

الله		در	آن	به	یک	اصل	)اسالمی(	تغییر	یافته	و	رضایت	ش	در	موارد	فوق	جستجو	گردد	که	این	

امر	انشاء	الله	شخص	مؤمن	را	به	مسیری	جهت	می	دهد	که	تبدیل	به	یک	شوهر،	خانم،	فامیل،	

پرس،	دخرت	و	یک	مسلامن	خوب	و	فوق	العاده	گردد.

ثانیاً	خواهران	عزیز،	بر	ما	الزم	است	تا	در	مقابل	هرگونه	تالش	های	سازمان	های	بین	املللی،	

ازدواج	 لیربال	سازی	 و	 به	منظور	سیکولرسازی	 یا	هم	دولت	هایی	که	 و	 زنان	 سازمان	های	حقوق	



120

120

و	قوانین	خانوادگی	در	رسزمین	های	اسالمی	انجام	می	دهند	و	یا	هم	تالش	می	کنند	تا	افکار	و	

اهداف	پوچ	و	باطل		غربی	شان	را	در	جوامع	ما	نهادینه	سازند،	که	جز	به	تجزیه	و	از	هم	گسیختگی	

خانواده	منی	انجامد،	مخالفت	شدید	خود	را	اعالم	منوده	و	در	برابر	آن	رسسختانه	مبارزه	کنیم.	

در	کنار	این،	الزم	است	تا	دروغ،	تحریف	و	شیطنت	های	سیکوالرها	و	فمینیست	ها	را	مبنی	بر	

قوانین	اجتامعی	و	خانوادگی	اسالمی،	که	مکارانه	ادعا	می	کنند	قوانین	و	مقررات	اسالمی	برای	

زنان،	خوانوده		و	اجتامع	زیان	آور	است	و	در	عوض	می	خواهند	تا	بی	نظمی	اخالقی،	خانوادگی	

و	اجتامعی؛	از	جمله	از	هم	گسیختگی	واگیر	خانوادگی،	خشونت	های	خانوادگی	و	بی	توجهی	

به	حقوق	اطفال	را	توسط	افکار	سیکولری،	لیربالی	و	فمینیستی	پوچ	شان	ترویج	منایند)نه	تنها	در	

زبان؛	بلکه	عمالً(	رد	مناییم.	

در	نهایت	خواهران	عزیز،	ما	باید	این	را	بدانیم	که	تنها	با	تأسیس	نظامی	می	توانیم	خانوده	

را	از	فروپاشی	نجات	نجات	دهیم	که	به	ازدواج	و	زندگی	خانوادگی	یک	نوع	قداست	و	ارزش	

واقعی	می	بخشد.	هیچ	گونه	دولت،	رهربی	و	نظامی	به	جز	خالفت	واقعی	اسالمی	بر	منهج	نبوت	

دارای	یک	 یاهم	 و	 باشد	 دید	 این	گونه	طرز	 دارای	 آن	 قوانین	 ارزش	ها	و	 ندارد	که	عقاید،	 وجود	

چشم	انداز	و	طرح	جامع	باشد	که	بتواند	چگونگی	پرورش	و	حفظ	ازدواج	های	شاد	و	واحد	های	

به	عنوان	خواهر	شام	در	 بناًء،	خواهران	عزیز،	 قوی	خانوادگی	به	وجه	احسن	آن	تنظیم	مناید.	

حزب	التحریر	از	شام	می	خواهم	تا	با	ما	در	دعوت	به	اسالم	ملحق	شده،	تالش	به	خرچ	دهید،	پیام	

حق	را	به	همه	کسانی	که	می	شناسید	برسانید	و	از	نفوذ	و	ظرفیتی	که	الله		برای	شام	ارزانی	داشته	

استفاده	منایید	تا	باشد	که	این	دولت	با	شکوه	و	در	عین	حال	دژ	خانواده	را	تأسیس	مناییم،	دولتی	

که	در	قدرت	خود	از	هروسیلۀ	ممکن	برای	درمان	اختالفات	در	واحد	خانواده	استفاده	منوده	و	با	

متام	معنی	محافظ	آن	بوده	و	یک	بار	دیگر	قدرت	و	هامهنگی	خانواده	های	مارا	منبع	خرسندی	

برای	ما	و	ویژگی	مشخصۀ	این	امت	می	گرداند.	الله		می	فرماید:

﴿َوَمن يُِطعِ اللََّه َوَرُسولَُه َويَْخَش اللََّه َويَتَّْقِه َفأُولَِٰئَك ُهُم الَْفائُِزوَن﴾ 

]نور:	52[
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  و هر کس اهلل)( و پیامبرش)( را اطاعت کند، و از اهلل )( بترسد و از مخالفت فرمانش 
بپرهیزد، چنین کسانی همان پیروزمندان واقعی هستند!

دکتور نرسین نواز

رئیس بخش زنان در دفرت مرکزی مطبوعاتی حزب التحریر
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