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 در حقوق اسالممرد و زن  ۀقطعنام
  

 1دآبادیژن بیب
 

 چکیده

از ابعاد حقوقی  مبحثشود تا این  پردازیم و به نحوي سعی می روابط جنسی می قواعد حقوقیاصول مهم به  در این مقاله
آن پرداخت ولی جزئیات توان به  هاي حقوق اسالم در این زمینه آنقدر زیاد است که نمی و اخالقی مرور شود. ظرافت

شود با توجه به کلیات حکمت تشریع الهی و فارغ از جزمیات عرفی رایج برخی مسائل را در ارتباط با  سعی می
قوق زوجیت، تعدد زوجات، طالق و فوت، روابط خارج از ازدواج، آزار حتساوي معنوي زن و مرد، موضوعاتی نظیر 

را و ارث و شهادت  ،نظیر حجاب زن و مرددگرباشی، تراجنسی و روابط همجنسی و موارد اخالقی تجاوز، جنسی، 
 بررسی نماییم.

  دگرباش، تراجنس. ، حقوق اسالم،اخالقبط جنسی، رواحقوق زوجیت،  ها: کلیدواژه

  مقدمه
چارچوب روابط مرد و زن و وظایف هرکدام در ارتباط با یکدیگر بسیار دقیق است و چنانچه از مرز طبیعتی که خداوند 

وضع قانون اضافه بر  شود. مخاطرات نسل و بقاي خانواده میناراحتی طرفین و براي آنها مقرر داشته عدول نماید موجب 
ي یکی یا زن برخالف آنچه مورد انتظار قانونگزار است موجب تعد فطرت و اعطاي حقوق بیش از اقتضاي طبیعت به مرد

در جوامع انسانی با بنیان خانواده شود. افراط و تفریط در این امر سبب شده تا  از طرفین به حقوق طبیعی دیگري می
 جدایی یا طالق  حقوق مرد در مقابل زن یا حقوق زن در مقابل مرد سست شده و غالباً منتهی بهاز حمایت بیش از حد

و مسلّم این است که قوانین الهی و  اي استثناء هست و استثنائات آن را شارع مقرّر نموده است. مسلماً بر هر قاعده گردد.
خانواده  تکامل 2فرمایند: همانطور که می وضع قوانین توسط خود بشر.تر و مفیدتر به حال بشر است تا  سازندة بشر غنی

در  يبشر تکامللذا  دشو ینم دایمرد نباشد، تکامل پ ایاگر زن نباشد  یعنی شود، ینمامکانپذیر د بدون اجتماع زن و مر
اداره جامعه  يکه برا ستا نیقرار داده، ا جنسکه خداوند نسل بشر را در دو  ییاز حکمتها یکی. لذا ستاحضور هر دو 
دچار  يباشد، جامعه بشر يزن ساالر ای ياگر مردساالر یعنی. مردانه يهم خصلتهاو زنانه الزم است  يهم خصلتها

                                                                                                                                                                                                                                 
    @Doc)-M.Sc., Ph.D., Post(B.A.,      .   bidabad.irhttp://www.      bidabad@yahoo.com     bidabad.irbijanدکتر بیژن بیدآباد،  1

) UQAM )Université de Québec à Montréalک بیدآباد، روانشناس و سکسوتراپیست در دانشگاه بدینوسیله از خواهر گرانقدرم خانم فران
 نمایم. مونترال کانادا که پیشنویس مقاله را مطالعه و نظرات ارزشمندي ابراز داشتند تشکر می

 يزن و لزوم دو خصلت زنانه و مردانه براخلقت مرد و  :تحت عنوان 14/8/96، سخنرانی در تابنده مجذوبعلیشاه ینورعل حضرت حاج دکتر 2
 .کمال بشر

 http://www.mazaresoltani.com/download/mp3/96/1396-08-14-Sobhe-YekShanbe-Khelghate-Zan-Va-Mard-Takamole-
Bashar-128.mp3  

mailto:bidabad@yahoo.com
http://www.mazaresoltani.com/download/mp3/96/1396-08-14-Sobhe-YekShanbe-Khelghate-Zan-Va-Mard-Takamole


2 

با هر دو  یقتو و و ستیچ کدامهر  که نقاط ضعف داند یم دهیخودش آفري که در خلقت بشر خداوند .گردد یماختالل 
دو  نیاز ا کیهر نتیجه براي بهتر  حصول يبرا. شود یپوشانده م يگرید چگونه توسطهم باشند نقاط ضعف هرکدام 

 نیبا هم باشند. خداوند خودش معتا بتوانند  دارند یخاص فیوظا از آنها هرکداممعین فرموده و  فیوظادسته  کیگروه 
به الزم است تا ما . لذا شدند باشد دهیزن و مرد که آفر نیاز راه هم دیبا يبشر تکامل ،يفطر ايکرده، چون بنا به قو

  .راه است ریخالصه برنامه مس نیاتعلیم داده آگاه شویم. که خداوند به ما  یفیآن وظاو به  میخودمان آشنا شو فیوظا

مال  ال و اوالد و خدمین از عیمعاشره ب کاج سالیان احتیدر ب م و بدن که انسان را خداوند در شکبدان« 3فرمایند: میو ع
ا یند کتفا کحق ا یه به لباس موهوبکوان هم او را قرار نداده است یر حیرده است و چون ساکمحتاج به غذا و لباس خلق 

و محتاج در لباس به صنع صنّاع قرارداد  یاز لباس موهوب يه او را عارکند بلکتفا کاه و حبوب بدون تعمل ایبه گ كخورا
ه لباس او کردن اقتصار نتواند بلکتفا نتواند نمود و بر لحوم بدون تصرّف کاه ایبر مطلق حبوب و بقول و گ كو در خورا

او را از حبوب مخصوصۀ مزروعه و  كبه ساخت و خوراید به تصرّفات غریو پوست با يتان و موکرا از پنبه و پشم و 
لبان ح نها به آالت و یاز ا یکه موافق مزاج او گردد و اصالح هر کرد کد به تعمل اصالح یوانات مخصوصه بایلحوم واَ

م ینکنظر  یکه چون نکاج دارد یبصنعت مخصوص و صانع مخصوص احت کیار محتاج و آالت و اسباب هر یاسباب بس
رد از کا نیرد کر یم را سکد و شیشود. و چون به حد بلوغ رس ین صنعت و صانع محتاج میم و بدن به چندکرفع حاجت ش

قدر نمو مفروز دارد و تحلّل و از یاز بدل ما يزیاو چ يعت از غذاینوع، طب يد مثل و بقایه به جهت تولیبالغۀ اله يمتهاکح
وع يند و بواسطۀ امتالکره یاو را به جهت نطفه ذخ ند؛ بر دفع آن و چون ک یکاز آن ماده نطفه دغدغه و تحر یۀ منیاَ

شود  ینوع تواند باشد لهذا محتاج به زن و خانه م يه به آن واسطه بقاکقرارداده  یدفع آن محل خاص يخداوند متعال برا
جالب نفع و دافع ضَرِّ خود  یکردن با ابناء نوع خود، و چون هر کشود به معاشرت  ین حاجات محتاج میو به جهت رفع ا

د یو اگر سر خود باشند نزاع و اختالف و هرج و مرج الزم آ یوانیهستند بالطّبع و نفع و ضر هم ندانند مگر نفع و ضرّ ح
 کاند. پس سال رفع اختالف و هرج و مرج گذاشته يران وقت بیا سالطیوقت  یه نبک یانکند به زاکد رجوع یپس با

ند تا آسوده تواند رو به آخرت و به کان رفتار کان وقت خود را بداند و بر آن زاکد زایچون ناچار است از معاشرت با
خالق ن از آداب معاشرت و ایده است از بزرگان دیردستها رسین و زیقۀ رفتار با معاشریخدا داشته باشد. و آنچه در طر

ند و ک كه ترکر باشد کله در فیه و اخالق رذیشرع یاند از مناه فرموده یه معمول دارد و آنچه نهکر باشد کده در فیپسند
آن را در  ين و بدیا یه اثر خوبکاد گرفتن و امتثال نمودن نباشد. بلیمحض  یاب امر و نهکه ارتکن باشد یرش اکتمام ف
اب و اتّصاف به کرد و لذّت ارتکق رفتار خواهد یتحق يافت از رویرا در خود  يو بد یه اثر خوبکآن وقت  ابد، ویخود ب

ه از اشارات کن خواهد افتاد یر اکه در فکشتر خواهد شد. بلیشتر از پیر او بیاد و سیاو ز كافت شوق سلویاوامر را چون 
ه گذشت کق هست یف و حقایاشارات و لطاه عبادات را عبارات و که چنانکرا یز ،قیبه لطائف رسد و از لطائف به حقا

   »ن مراتب هست.یز همیمعامالت را ن

                                                                                                                                                                                                                                 
 .1384حضرت حاج سلطانمحمد بیدختی گنابادي سلطانعلیشاه، والیتنامه، انتشارات حقیقت، چاپ دوم،  3



3 

  تساوي زن و مرد
ل افراد بشر یمکه موجب تکو عبادات و اخالق  یانتیاسالم در جهات د« 4فرمایند: در ارتباط با تساوي میان زن و مرد می

رده. کدماغ زن است مانند جهاد از او رفع  ه مخالف استعداد وکرا  ين زن و مرد قائل نشده، فقط اموریب یاست فرق
ه زن بدون اجازة شوهر کمحبت زن و مرد و محفوظ بودن عفّت است ملحوظ شده، مانند آن یادتیه موجب زکهم  یجهات
ل یسب و تحصکزن زحمت  ين امور برایرا در مقابل ایست زیز خالف عدالت نین نیرون رفتن از خانه ندارد. و ایحقّ ب

ن و اوالد و خود آنها شده. و یز مالحظۀ حفظ جنیشت قرار نداده و مرد را عهده دار آن نموده است، و در آن نیاسباب مع
گانه و ی يدن خدایاست و هر دو مأمور پرست یکیدر هر دو  يست و اصول اعتقادین یزن و مرد فرق ينها برایر ایدر غ

ل علم و اخالق حسنه و یهر دو هست و هر دو به تحص يبراز یام نکر احیغمبر (ص) هستند. واجبات و سایاعتقاد به پ
شت از ممرّ حالل مأمورند، منتها زن یسب معکار و کحه و به یله وعادات قبیردن اخالق رذکات فاضله و دور کسب ملک

ه در کنند. و آنچه از اخالق مذمومه کد رفتار ین شده بایخودش مع يه براکبه فراخور حال خود و مرد بر طبق دستورات 
است مردان را مخاطب قرار داده، و  يا مساویادتر یبه آنها شده، و آنچه در مردان ز یشتر است در قرآن خطاب نهیزنها ب

ف قرار داده یه در سورة احزاب آن دو را ردکن آن دو قائل نشده است. چنانیب یفرق يدر ثواب و درجات اخرو
ه زن و مرد ک 5َاَعدَّ ا�ُ َهلُْم َمْغِفَرًة َو َاْجراً َعظيماً د: یفرما یه مکتا آن اِت َو اْلُمْؤِمنَني َو اْلُمْؤِمناتِ ِانَّ اْلُمْسِلمَني َو اْلُمْسِلمد: یفرما یم

ه در قرآن کن فرموده و همانطور یمع یکیهر دو را  يقرار داده و جزا يسب آنها و در ثواب مساوکرا در صفات حسنه و 
لت داده شده. یطالح فض ید قرشیاه پوست بدمنظر صالح بر سیز غالم سی. و در اخبار ن6ْنَداِ� اَْتقيكمْ ِانَّ اَكَرَمكْم عِ د: یفرما یم

ت بر آن مرد یار و در انسانکانت به مراتب نزد خدا و وجدان مقدم است بر مرد بدین زن با شرافت و عفّت و دیهمچن
ه و یماالت ذاتکلت به یبه اعمال صالحه و اخالق حسنه و فض نطور مرد حقّ افتخار بر آن زن ندارد چه فخریشرف دارد، ا

نند برتر و به کف خود بهتر عمل یدام از آنها به وظاکعت هریت، و در ناموس طبیت و انوثیورکات فاضله است نه بر ذکمل
  »ن و به جزا و ثواب سزاوارترند.ید و تحسیتمج

ن تمام زنان فقط حضرت یه بکگرفتند یجه مین نتیچن یه حتّکشد  یشمرده م کت زن آن چنان سبیت شخصیحیدر مس
زن را  م هندوین عرف قدیوان دارند و همچنین انسان و حیب یه زنان حالتیاست و بق یروح خالد و انسان يدارا )ع(م یمر

و لذا شد  یم میه از طرف خاندان عروس به داماد تقدکبود  ياهیمنزله هده ب وجهدانست و ز ینم یت انسانیشخص يدارا
 يهانظامت در یحیر حقوق مسیتحت تأث ،نداشت تا مال داشته باشد يات جداگانهیت او شرط نبود و خود زن شخصیرضا
ه اموال او با شوهرش بود با توجه به یلکار یاخت ،محجور بود یاز لحاظ مال ،ت نداشتیاروپا زن شوهردار اهل یحقوق
ل ار اموال او به شوهر محویشد و اداره و اختیت مکیاالبد سلب مال یبودن ازدواج و نبودن طالق در واقع از زن ال یدائم

   7.شد یم
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فلذا  8»مذکر همانند مؤنّث نیست«دارد  بر این اساس و همانطور که مادر مریم علیها السالم به بارگاه الهی معروض می
باشد  مین و مرد در ارتباط با یکدیگر موارد زیر از اهم موارد الزم الذکر در حقوق زحقوق آنها نیز باید متفاوت باشد. 

  پردازیم: که بدون ذکر جزئیات احکام به آنها می

یش از حقوق مرد و زن منبعث از طبیعتی است که خداوند به آنها عطا کرده است، چنانچه قانون یا عرف جامعه ب  -1
آنچه طبیعت براي آن دو اقتضاء کرده حقوقی به آنها بدهد یا از حقوق آنها بکاهد برخالف طبیعت مقرّر براي 

 9 آنها بوده و مصداق ظلم است. زیرا ظلم عبارت است از قراردادن شیء در غیر موضع له.

و روحی تفاوت بارز ، اگر چه در خصوصیات فیزیکی، احساسی هستند برابرزن و مرد در شخصیت انسانی   -2
 10.دارند

  زوجیتحقوق 
ر را کن فیشود و ا یآن م ین رفتن ارزش مذهبیردن ازدواج موجب از بک یعرف«سد: ینو یدر مبحث ازدواج م 11رییر ژرژ

ه و ین نظرین گردد اما چنیتام یت قواعد اخالقید صرفاً با رعاین وصلت بایه احترام اکدهد  یت قرار میدر درجه اول اهم
ن یقوان« .»... ندینما يارکه نسبت به هم فداکش ببرد یتا آنجا پ یت قواعد اخالقین را در رعایتواند زوجیهرگز نم یاخالق
 الت خواهد شدکدچار مش ین اخالق روابط جنسینند در راه تامکاقرار  یت و نفوذ عامل مذهبیاهمه ه نخواهند بک یمدن
 12سیسا تقدیلکدر حقوق  »ان خانواده در معرض خطر است.یاند بنمتزلزل شده یه قواعد سنتک یشورهائکما در ا». «...
 را ه آن دوکش است یشکن ینند و اک یش اعالم میشکخود را در ازدواج به  ین قصد هماهنگیه زوجکاست  ین معنیبد

س یست و تقدین یافکت یتحقق علقه زوج يبرا یتنهائقصد و اراده به  یاعالم قطع .دهد یوند میهم په به نام خداوند ب
آن  يز جزء مقتضاین يهمسر کد و تینما یجاد میر را این علقه فناناپذیابد ا يه براکباشد  یت میه خالق علقه زوجکاست 

 ور شده یتعب »هیعصمت الشرع«عنوان ا ر عقود تفاوت بارز دارد و از آن بیه با ساکاست  ياست. در اسالم ازدواج عقد
ار دارند و یر عقود شخصاً اختیدر انعقاد آن مانند سا .دهند خود را مشمول مقررات آن قرار يعقد ین حق دارند طیزوج

 یافکتحقق آن  ير عقود برایط سایبا توجه به شرا »جاب و قبولیغه ایص يادا«له یت قاطع و هماهنگ منحصراً بوسیاعالم ن
                                                                                                                                                                                                                                 

َ الذََّكُر َكاْألُنـْثَ . 36 ۀ، آیآل عمرانسورة  8
 َوَضْعتُـَها أُنـَْثى َوا�َُّ َأْعَلُم ِمبَا َوَضَعْت َولَْيس

َها قَاَلْت َرّبِ ِإّينِ ا َوَضَعتـْ تُـَها َمْرَميَ َوِإّينِ ُأِعيُذَها ِبَك فَـَلمَّ ى َوِإّينِ َمسَّيـْ
داناتر  دهییبر آنچه او زا وندو خدا دختر است!او حسرت) گفت: پروردگارا،  يرا بزاد (از رو(مریم)  و چون او .َوُذرِّيـَّتَـَها ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيمِ 

 رانده شده در پناه تو آوردم. طانینام نهادم و او و فرزندانش را از شرّ ش می، و من او را مریستو پسر مانند دختر ن. است
9 Bijan Bidabad, (2018) "Philosophy of law: an Islamic Sufi approach", International Journal of Law and Management, Vol. 

60 Issue: 5, pp.1179-1195, https://doi.org/10.1108/IJLMA-06-2017-0132  
 ا�ََّ َعِليٌم َخِبٌري.َ� أَيـَُّها النَّاُس ِإ�َّ َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـَْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوً� َوقَـَباِئَل لِتَـَعارَُفوا ِإنَّ َأكْ  .13حجرات، آیۀ  سورة 10

 يا َرَمُكْم ِعْنَد ا�َِّ أَتْـَقاُكْم ِإنَّ
متقابل حاصل کنید در حقیقت  یآفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسای یمردم ما شما را از مرد و زن

  .آگاه است يتردید خداوند دانا  یارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست ب
َبًة َولََنْجزِيـَنـَُّهْم َأْجَرُهْم �َِْحَسِن َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ َمْن َعِمَل َصاِحلًا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنـَْثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَـلَ . 97سورة نحل، آیۀ 

هر کس از مرد یا زن  .ُنْحِييَـنَُّه َحَياًة طَّيِ
 .دادند پاداش خواهیم داد یبه آنان بهتر از آنچه انجام م بخشیم و مسلماً حیات يا پاکیزه یاو را با زندگ کار شایسته کند و مؤمن باشد قطعاً

  .293صفحه  ،جلد اول ،حقوق مدنیژرژ ریبر،  -  11
12 - Sacrement 

https://doi.org/10.1108/IJLMA-06-2017-0132
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  13.سازدیوارد نم یدر صحت ازدواج خللبه هیچ وجه عدم ثبت  و است

د، و یآ یار بر ذمۀ شوهر دارد که کم کس از عهدة آنها برمیبدانکه زن حقوق بس« 14فرمایند: می تیان حقوق زوجیدر ب
د، حق زن بر مرد آنست که یکه تواند از عهده برآ یار کم است آن زنیگر بر ذمۀ زن است که بسیار دیشوهر را حقوق بس

ان مردم یو جامه آنچه در م یا دارد و در خوراکیاو مه يو مسکن موافق حال او و سعۀ مال خود برا یدنیو پوش یخوراک
قه نکند و اگر زن بد کند بر او بپوشد و ببخشد، و تا آثار نشوز ظاهر نشود بر او رو یمعمول است در خور حال او مضا

ها آنچه  وهیا دارد و از میاو مه يثل حنا و رنگ براد، و آنچه از لوازم تجمل است میترش نکند و حرف سخت به او نگو
ا دارد، و در همه یاو مه يگر برایاده از اوقات دیر مردم زیدها مثل سایا دارد، و در عیاو مه يمعمول محل و شأن اوست برا

ز که از یآن چر او و مقهور اوست، خود او مقهور و مغلوب حقّ است، ین را داشته باشد که چنانکه زن اسیحال مالحظۀ ا
رات و مؤاخذه نکردن بر لغزشها و احسان کردن و یشأنه توقع دارد که دربارة او معمول دارد از عفو تقص یحق تعال
نمودن دربارة زنها به همان نحو معمول دارد، تا خداوند هم دربارة او چنان معمول دارد، و در خبر است که:  یمهربان
و از جناب رسول (ص) است که گفتن مرد به » ست که با زنان بهتر سلوك کندا ین شما کسیتر ن شما و مجبوبیبهتر

  »... » شود یرون نمیدارم هرگز از دل او ب یزن خود که من تو را دوست م

برد و در آن آیه به صراحت از  یا تعهد محکم نام می 15»میثاق غلیظ«خداوند از رابطۀ مرد و زن در امر نکاح با عنوان 
  :هستندالزم الذکر در این ارتباط موارد زیر  شود که مرد به زن متعهد شده است. تعهدي سخن به میان آورده می

هاي حقوقی و مشخصاً در نظام حقوقی اسالم در ارتباط با روابط مرد و زن مد نظر قانونگزار  آنچه در عموم نظام  -3
حفظ و ثبات و دوام رابطه و نسل و تعهد هر دو به حفظ حقوق انسانی طرف مقابل و قبول مسؤلیت  است

 هرکدام از آنها در قبال دیگري و در قبال آثار ناشی از برقراري رابطه بین آن دو است.

4-  تواند  یح نمیصح يقصد و رضا يداراچون ازدواج مجنون . لذا ن استیزوج يط ازدواج قصد و رضایشرا اهم
 .ستیح نیصح باشد

توافق مرد و زن براي زندگی مشترك شرط اساسی براي زندگی زناشویی است و آن دو در انجام تشریفات   -5
شود و در فقه از آن  عقد مخیرند. این بیان ازدواج که در عرف جامعه با نام ازدواج سفید شناخته میقانونی 

حقوق شرعی براي طرفین و فرزندان و وابستگان است، شود محتوي کلیه  تحت عنوان نکاح معاطات یاد می
 هرچند مستحق حقوق قانونی نباشد.

آینده نمود. تعهد در دهد و نباید آن را موکول به  است که مرد هنگام ازدواج به زن می 17اي و هدیه 16مهریه اجر  -6
                                                                                                                                                                                                                                 

 ، مشهد.1390حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه، رسالۀ حقوق تطبیقی، انتشارات سلسله الرضا،  13
 .1353چاپ دوم،  قت،یمجمع السعادات، انتشارات حق شاه،یسلطانعل يگناباد یدختبی سلطانمحمد حاج حضرت14
(آب) بعضی از ستانید با آنکه  و چگونه آن را می .وََكْيَف �َُْخُذونَُه َوَقْد َأْفَضى بـَْعُضُكْم ِإَىل بـَْعٍض َوَأَخْذَن ِمْنُكْم ِميثَاقًا َغِليظًا. 21 ۀنساء، آیسورة  15

 .اند پیمانی استوار گرفتهشما (مردان) از شما بر بعضی ریخته شده و آنها (زنان) 
ْحَصَناُت ِمَن اْلُمْؤِمَناِت َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن الَِّذيَن اْليَـْوَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّّيَِباُت َوطََعاُم الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكتَاَب ِحلٌّ َلُكْم َوطََعاُمُكْم ِحلٌّ َهلُْم َواْلمُ  .5سورة مائده، آیۀ  16

ُتُموُهنَّ ُأُجوَرهُ  ميَاِن فَـَقْد َحِبَط َعَملُُه َوُهَو ِيف ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قَـْبِلُكْم ِإَذا آتـَيـْ َر ُمَساِفِحَني َوَال ُمتَِّخِذي َأْخَداٍن َوَمْن َيْكُفْر ِ�ْإلِ  . اْآلِخَرِة ِمَن اْخلَاِسرِينَ نَّ ُحمِْصِنَني َغيـْ
← 
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و مستمسکی براي نبرد  تواند موجبات خسارات روانی زیادي به خانواده شود دار کردن پرداخت مهریه می وعده
م یزن تقده ه در بدو ازدواج از طرف مرد بکست ا ياهیه هدیمهربه عبارت دیگر  بین مرد و زن گردد. 18قدرت

گردد و بعد  ینصف مهر م کزن مال ،عقد ضمحه بو  باشدمشترك  یزندگ ياو برا یانگر آمادگید تا نماشو یم
 ندارد. یچ تفاوتیر اموالش هیه با ساکاوست  یاختصاصشود و جزء اموال  یم آنتمام  کاز زفاف مال

7-  تواند  به زن به شرط قرارداد شدن آن در ضمن سایر شروط عقد نکاح می تپرداخت اجرت المثل ایام زوج
  مشروعیت ندارد.از لحاظ اجبار به قصد تبرع تلقی و لحاظ شود در غیر این صورت 

 يبا مقتضا وکه نامشروع و مخالف قوانین آمره ي مقدور مواردتوانند از جملۀ شروط ضمن عقد  زوجین می  -8
ن یدانست) ب عقد يتوان از اصول مقتضا ی... را م ن زنکیانفاق و تم ،فه اداره خانوادهیعقد مخالف نباشد (وظ

مورد آنان اعتبار در در راستاي موارد تمکین عام زوجه فرض  صورت حکم پیش در غیر این ن مقرر گرددیطرف
  :توان به موارد ذیل اشاره نمود . از جملۀ این موارد میشد خواهد

  یاحراز بعضه چه بطور مطلق و چه بطور مشروط ب ریبه غ لیبه زوجه با حق توک زوج بالعزلاعطاي وکالت 
نموده زوجه هر زمان که بخواهد از جانب زوج اقدام به متارکه  که(مثالً اگر زوج زن دوم گرفت)  طیشرا

  رها کند. تیزوج دیاز ق هیبذل مهر ایاعم از اخذ  قیهر طر و خود را به
  زن دیگرازدواج با تعهد به پرداخت خسارت در صورت.  
  به خارج از کشور. مبنی بر مسافرت زوجهاجازه  
  کند جابیکه ا یو در هر مکان و محلقطع تا هر م لیحق ادامه تحصتخییر زوجه به. 
  زوجه در انتخاب شغل.تخییر  
  زن. ایمتارکه به درخواست مرد باشد  نکهیاعم از امتارکه هنگام  بر تنصیف داراییو زوجه  زوجتوافق  
 مشترك یمحل زندگ ایشهر  نییو تعن کار مسیاخت حق. 
 ن نوع منزلییتع.  
 خانه يارهاک یبعضبراي انجام براي زوجه دستمزد  تعیین. 
 از کشور.فرزندان کردن رج اخبراي به اذن پدر عدم نیاز عهده زوجه باشد و  رحضانت فرزندان ب 
 گریا هرگونه عمل مجاز دی.  

موارد نشوز به معنی استنکاف یکی از زوجین به حقوق واجب و وظایف شرعی خود در قبال طرف دیگر   -9
                                                                                                                                                                                                                                 ←  

ن حالل است و [بر شما حالل امروز چیزهاي پاکیزه براي شما حالل شده و طعام کسانی که اهل کتابند براي شما حالل و طعام شما براي آنا
شان است ازدواج با] زنان پاکدامن از مسلمان و زنان پاکدامن از کسانی که پیش از شما کتاب [آسمانی] به آنان داده شده به شرط آنکه مهرهای

و هر کس در ایمان خود شک  خود بگیرید  را به ایشان بدهید در حالی که خود پاکدامن باشید نه زناکار و نه آنکه زنان را در پنهانی دوست
 .کند قطعاً عملش تباه شده و در آخرت از زیانکاران است

ٍء ِمْنُه نـَْفًسا َفُكُلوُه َهِنيًئا َمرِيًئا. 4سورة نساء، آیۀ  17 ْ
نَّ ِحنَْلًة فَِإْن ِطْنبَ َلُكْم َعْن َشي

طیب اي از روي   و مهر زنان را به عنوان هدیه .َوآُتوا الّنَِساَء َصُدقَاِ�ِ
 .خاطر به ایشان بدهید و اگر به میل خودشان چیزي از آن را به شما واگذاشتند آن را حالل و گوارا بخورید

18 Power Struglle 
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 شود.  موجب عدم استحقاق وي از حقوق زناشویی می

 حکم تأسیسی و نه حکم امضایی ندارد. هنرجم در قرآن  -10

و حتّی علم قاضی رم جنسی شود اب جکبه ارت یه موجب ظن قاضکلوث یا به عبارت دیگر  قرائن و امارات  -11
 مردود است.به ارتکاب جرم جنسی 

 20معذلک مرد باید زن را بر خود مقدم دارد. 19تحمیل بر مرد استو خانواده مدیریت و بار زندگی زناشویی  -12

 بر عهده شوهر است.و اثاث البیت نفقۀ زن اعم از خوراك و پوشاك و مسکن صداق و  -13

 است. نهی شدهشرکت زن در جنگ  -14

  21اگر زن مرتکب فاحش شود مرد مجاز به اخراج وي از خانه نیست. -15

طرفین است منع بیماري حداقل یکی از  ورثکه م و ایامیء شوهر به جز انحا شکل عمل زناشویی بین زن و -16
  22ه نحو صدور حکم.ناست و بهداشتی اخالقی توصیۀ ر در این مورد نشده و تذکّ

 تلقیح نطفه از مرد به رحم زن با استفاده از نطفه محرم مشروع است. -17

ان است. لذا مردامساك مرد از ازدواج تضییع حقوق زنان است و همچنین امساك زن از ازدواج تضییع حقوق  -18
 23.ستا دهشن سبب استمناء منع یبه ا

                                                                                                                                                                                                                                 
َفُقوا ِمْن ا. 34 ۀسورة نساء، آی 19 َساِء ِمبَا َفضََّل ا�َُّ بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض َوِمبَا أَنـْ

َأْمَواِهلِْم فَالصَّاِحلَاُت قَانَِتاٌت َحاِفظَاٌت لِْلَغْيِب ِمبَا َحِفَظ لّرَِجاُل قَـوَّاُموَن َعَلى الّنِ
ِيت َختَاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ فَِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِيف اْلَمَضاِجِع َواْضرِبُوُهنَّ فَِإْن َأطَْعَنُكمْ   ا�ََّ َكانَ  ا�َُّ َوالالَّ

ُغوا َعَلْيِهنَّ َسِبيًال ِإنَّ زنانند  دار عهدهمردان  .َعِلي�ا َكِبريًا َفَال تـَبـْ
کنند پس زنان درستکار فرمانبردارند [و] به  به دلیل آنکه خدا برخی از ایشان را بر برخی برتري داده و [نیز] به دلیل آنکه از اموالشان خرج می

که از نافرمانی آنان بیم دارید [نخست] پندشان دهید و کنند و زنانی را  پاس آنچه خدا [براي آنان] حفظ کرده اسرار [شوهران خود] را حفظ می
ها از ایشان دوري کنید و [اگر تاثیر نکرد] آنان را ترك کنید پس اگر شما را اطاعت کردند [دیگر] بر آنها هیچ راهی [براي   در خوابگاه

  .سرزنش] مجویید که خدا واالي بزرگ است
ُتْم َوَقّدُِموا ِألَنـُْفِسُكْم َواتـَُّقوا ا�ََّ َواْعَلُموا أَنَُّكْم ُمَالُقوُه َوبَ ِنَساؤُُكْم َحْرٌث . 223سورة بقره، آیۀ  20 ِر اْلُمْؤِمِننيَ َلُكْم فَْأُتوا َحْرَثُكْم َأىنَّ ِشئـْ زنان شما کشتزار  .ّشِ

پروا کنید و بدانید که او را دیدار خواهید  شما هستند پس از هر جا که خواهید به کشتزار خود درآیید و آنها را بر خودتان مقدم دارید و از خدا
  .کرد و مؤمنان را [به این دیدار] مژده ده

ِيت �َِْتَني اْلَفاِحَشَة ِمْن ِنَساِئُكْم فَاْسَتْشِهُدوا َعَلْيِهنَّ َأْربـََعًة ِمْنُكْم فَِإْن َشِهُدوا فََأْمِسكُ . 15سورة نساء، آیۀ  21 َحىتَّ يـَتَـَوفَّاُهنَّ اْلَمْوُت َأْو َجيَْعَل وُهنَّ ِيف اْلبُـُيوِت َوالالَّ
ُ َهلُنَّ َسِبيًال  شوند چهار تن از میان خود بر آنان گواه گیرید پس اگر شهادت دادند آنان [=زنان] را در   و از زنان شما کسانی که مرتکب زنا می .ا�َّ

 .دهد ها نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد یا خدا راهی براي آنان قرار  خانه
ُتْم َوَقّدُِموا ِألَنـُْفِسُكْم َواتـَُّقوا ا�ََّ َواْعَلُموا أَنَّ . 223سورة بقره، آیۀ  22 ِر اْلُمْؤِمِننيَ ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم فَْأُتوا َحْرَثُكْم َأىنَّ ِشئـْ زنان شما کشتزار  .ُكْم ُمَالُقوُه َوَبّشِ

د درآیید و آنها را بر خودتان مقدم دارید و از خدا پروا کنید و بدانید که او را دیدار که خواهید به کشتزار خو طورشما هستند پس از هر 
  .خواهید کرد و مؤمنان را [به این دیدار] مژده ده

از حضرت صادق ع پرسیدند که چرا حد در زنا صد تازیانه است و در شراب هشتاد تازیانه و چگونه زنا بدتر شد؟ فرمود: به جهت تضییع « 23
الرضا است که حضرت رسول ص فرمود که لواط حرام شده  نطفه و گذاشتن او را در غیر موضعی که خدا فرمود که حرث شما است. و در فقه

به جهت آنچه که در اوست از فساد و بطالن حق زنها که خداوند ترغیب بر آنها کرده. و معلوم است که حکمت در حرمت لواط فساد حق 
← 
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از دیگر موارد  24ممنوع است.در آنِ واحد ازدواج با محارم و زنان پدران و زنان پسران و جمع دو خواهر  -19
تواند  یه مرد نمک ین معنیا خواهرزاده بدیا برادرزاده ین عمه و خاله یب یحرمت جمع نسب، رضاعحرمت 

اح نه طالقه کن ،طالقه مگر با محلل اح سهکن، رد مگر با اجازه همسر خودیا خواهرزاده همسرش را بگیبرادرزاده 
اح زن مسلمان با مرد کا نی كاح با مشرکن، اح در حال احرامکن، لعان، با زن شوهردار يزنا، بطور ابد

  توان ذکر نمود. را می رمسلمانیغ

اي به عنوان خالق هستی دست بردارند  براي تشویق مشرکین که از عقیدة ناراسخ خود مبنی بر پرستش مجسمه -20
 25ح با آنان منع شده تا آنکه ایمان آورند.نکا

 هاي شرعی بر آن بیان نموده باشند. ازدواج با نابالغ ممنوع است هرچند فقیهان حیله -21

در اموال  یگانه حق دخالت قانونیز مانند بیزوج ن لذاو اموال زن مستقل است و به خود او تعلق دارد  یدارائ -22
  26.زوجه ندارد

                                                                                                                                                                                                                                 ←  
اند و وطی بهیمه را حرام  اند و وطی در دبر زن را حرام کرده و ضایع شدن نطفه و به این سبب استمناء را حرام کرده زنان و فساد نسل است

  ».رود اند که اگر مرد به مرد اکتفاء کند و زن به زن امر نسل و تناسل از میان می اند و مساحقۀ زنان را حرام کرده کرده
 .75-76، تهران، صص 1382ي، ذوالفقار، در حرمت کشیدن تریاك، چاپ چهارم، انتشارات حقیقت، حضرت حاج مالّ علی بیدختی گناباد

ْم ُأمََّهاُتُكْم َوبـََناُتُكْم ُحّرَِمْت َعَلْيكُ . ًال َوَال تـَْنِكُحوا َما َنَكَح آَ�ؤُُكْم ِمَن الّنَِساِء ِإالَّ َما َقْد َسَلَف ِإنَُّه َكاَن فَاِحَشًة َوَمْقًتا َوَساَء َسِبي. 22- 24سورة نساء، آیات  24
ِيت َأْرَضْعَنُكمْ  اُتُكْم َوَخاَالُتُكْم َوبـََناُت اْألَِخ َوبـََناُت اْألُْخِت َوأُمََّهاُتُكُم الالَّ ِيت ِيف ُحُجورِكُ  َوَأَخَواُتُكْم َوَعمَّ ْم ِمْن َوَأَخَواُتُكْم ِمَن الرََّضاَعِة َوأُمََّهاُت ِنَساِئُكْم َوَرَ�ئُِبُكُم الالَّ

نَ  نَّ فَِإْن ملَْ َتُكونُوا َدَخْلُتْم ِ�ِنَّ َفَال ُجَناَح َعَلْيُكْم َوَحَالِئُل أَبـْ
ِيت َدَخْلُتْم ِ�ِ َ  ِنَساِئُكُم الالَّ اِئُكُم الَِّذيَن ِمْن َأْصَالِبُكْم َوَأْن َجتَْمُعوا بـَْنيَ اْألُْختَـْنيِ ِإالَّ َما َقْد َسَلَف ِإنَّ ا�َّ

َر ُمَساِفِحَني َفَما َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن الّنَِساِء ِإالَّ َما َمَلَكْت َأْميَاُنُكْم ِكَتاَب ا�َِّ َعَلْيُكْم َوُأِحلَّ َلُكْم َما َورَاَء ذَ . ورًا رَِحيًماَكاَن َغفُ  تَـُغوا �َِْمَواِلُكْم ُحمِْصِنَني َغيـْ ِلُكْم َأْن تـَبـْ
ُهنَّ َفآُتوهُ   ا�ََّ َكاَن عَ اْسَتْمتَـْعُتْم بِِه ِمنـْ

ُتْم بِِه ِمْن بـَْعِد اْلَفرِيَضِة ِإنَّ و با زنانی که پدرانتان به ازدواج  .ِليًما َحِكيًمانَّ ُأُجوَرُهنَّ َفرِيَضًة َوَال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما تـََراَضيـْ
بر  ]نکاح اینان[. ایه] دشمنی و بد راهی بوده استاند نکاح مکنید مگر آنچه که پیشتر رخ داده است چرا که آن زشتکاري و [م  خود درآورده

هایتان و خاله هایتان و دختران برادر و دختران خواهر و مادرهایتان که به شما  شما حرام شده است مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه 
ا آن همسران اند و ب اند و خواهران رضاعی شما و مادران زنانتان و دختران همسرانتان که [آنها دختران] در دامان شما پرورش یافته  شیر داده

خودتان هستند   اید بر شما گناهی نیست [که با دخترانشان ازدواج کنید] و زنان پسرانتان که از پشت  اید پس اگر با آنها همبستر نشده  همبستر شده
بر شما حرام شده  و زنان شوهردار [نیز. و جمع دو خواهر با همدیگر مگر آنچه که در گذشته رخ داده باشد که خداوند آمرزنده مهربان است

ر گردیده است و غیر از این براي شما حالل است که [زنان اید [این] فریضه الهی است که بر شما مقرّ  است] به استثناي زنانی که مالک آنان شده
مهرشان را به عنوان  اید  دیگر را] به وسیله اموال خود طلب کنید در صورتی که پاکدامن باشید و زناکار نباشید و زنانی را که متعه کرده

  .اي به آنان بدهید و بر شما گناهی نیست که پس از مقرر با یکدیگر توافق کنید مسلما خداوند داناي حکیم است  فریضه
ٌر ِمْن ُمْشرَِكٍة َوَلْو َأعْ . 221سورة بقره، آیۀ  25 ٌر َوَال تـَْنِكُحوا اْلُمْشرَِكاِت َحىتَّ يـُْؤِمنَّ َوَألََمٌة ُمْؤِمَنٌة َخيـْ َجبَـْتُكْم َوَال تـُْنِكُحوا اْلُمْشرِِكَني َحىتَّ يـُْؤِمُنوا َوَلَعْبٌد ُمْؤِمٌن َخيـْ

ُ آَ�تِِه لِلنَّاِس َلَعلَّ ِمْن ُمْشِرٍك َوَلْو َأْعَجَبُكْم ُأولَِئَك َيْدُعوَن ِإَىل النَّاِر َوا�َُّ َيْدُعو ِإَىل اْجلَنَِّة َواْلَمْغِفَرِة �ِِذْ  و با زنان مشرك ازدواج مکنید تا  .ُهْم يـََتذَكَُّرونَ نِِه َويـُبَـنيِّ
قطعاً  ایمان بیاورند قطعاً کنیز با ایمان بهتر از زن مشرك است هر چند او شما را به شگفت آورد و به مردان مشرك زن مدهید تا ایمان بیاورند

خوانند و خدا به فرمان خود [شما  [شما را] به سوي آتش فرا می برده با ایمان بهتر از مرد آزاد مشرك است هر چند شما را به شگفت آورد آنان
  .ر شوندگرداند باشد که متذکّ خواند و آیات خود را براي مردم روشن می را] به سوي بهشت و آمرزش می

َنِصيٌب ِممَّا اْكَتَسُبوا َولِلّنَِساِء َنِصيٌب ِممَّا اْكَتَسْنبَ َواْسأَُلوا ا�ََّ ِمْن َفْضِلِه ِإنَّ ا�ََّ  َوَال تـََتَمنـَّْوا َما َفضََّل ا�َُّ بِِه بـَْعَضُكْم َعَلى بـَْعٍض لِلّرَِجاِل  .32سورة نساء، آیۀ  26
ٍء َعِليًما

ْ
 مردان از آنچه [به يداده آرزو مکنید برا ي[دیگر] برتر یاز شما را بر بعض یو زنهار آنچه را خداوند به [سبب] آن بعض .َكاَن ِبُكّلِ َشي

← 
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ردادن فرزندان یش يبرا یند و حتّک یه مک یهر خدمت يتواند برا یزن مو عهده مرد است ه خانواده ب يهانهیهز -23
 27.و مرد مکلّف به پرداخت است دیخودش مطالبه مزد نما

 تعدد زوجات

ا ام ؛ن همگان نموده بودندیو متداول ب يعاد يت داشتند تعدد زوجات را امریاد جمعیاز به ازدیه نکشتر یپ يتمدنها
 شدگر  نامطلوب جلوه يم بصورت امرک مکاسته شد عرف و عادت آن را از نظر دور داشت و کاز ین نیاز ا هکمتدرجاً 

ه به مردان چندهمسر نند و عامکین اجازه وجود دارد مردان بندرت از آن استفاده میه اکهم  کیه امروز در ممالیکبطور
مخالف است و بعالوه  ین منعیزه با چنیرا غریدارد ز یفراوان اتا منع مطلق تعدد زوجات مضرّام .نگرندینم يبا نظر عاد

 باره برخالف مقصود ب يآثار )ص استیممنوعه حر يزهای(انسان نسبت به چ »منع ما یاالنسان حريص عل«مصداق ه ب
ا در دارند، امز یگر نی% مردان متأهل روابط نامشروع با د65ه تعدد ممنوع است کمنتشره در فرانسه  يطبق آمارها .آورد یم

د یه رابطه نامشروع دارند شاک یه اجازه تعدد داده شده است تعداد مردان چندهمسر به اضافه تعداد مردان متأهلک کیممال
 نویسد: یر مصوبه انگلستان درباره جرم نبودن عمل لواط میبعد از اشاره به قانون اخ 28يمطهر یز نرسد. مرتضین %10به 

ند اگر مرد یخواهند بگوین قانون میب ایدانند با تصو یت میه تعدد زوجات را خالف انسانکت یبشر يان رهبرین مدعیا«
 29.»ندارد اما اگر از جنس اناث باشد جرم است و خالف قانون یال قانونکوو آورد اشور هکاز جنس ذ یمتأهل

ر تعداد زنان و مردان به نفع زنان تعدد زوجات از ابزار اساسی مدیریت جامعه پس از وقایعی است که به نحوي تعادل د
ها که چنانچه در این مواقع راه حلّ اساسی مانند تعدد زوجات پیش گرفته نشود با  خورد، مانند وقوع جنگ بر هم می

مانند و  سرپرست می زیرا مادران بسیاري با فرزند بیافتد.  هاي موجود نیز به مخاطره می ازدیاد روابط نامشروع بنیان خانواده
                                                                                                                                                                                                                                 ←  

است و از فضل خدا درخواست کنید که خدا  يا  اند بهره  زنان [نیز] از آنچه [به اختیار] کسب کرده ياست و برا يا  اند بهره  اختیار] کسب کرده
 .داناست يبه هر چیز

ُتْم ِمْن ُوْجدُِكْم َوَال ُتَضارُّوُهنَّ . 6سورة طالق، آیۀ  27 لُِتَضّيُِقوا َعَلْيِهنَّ َوِإْن ُكنَّ ُأوَالِت َمحٍْل فَأَْنِفُقوا َعَلْيِهنَّ َحىتَّ َيَضْعَن َمحَْلُهنَّ فَِإْن َأْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكنـْ
َنُكْم ِمبَْعُروٍف َوِإْن تـََعاَسْرُمتْ َفَستُـْرِضُع َلُه ُأْخَرى خویش آنان را جاي   ت دارید به قدر استطاعتهمانجا که سکون .َأْرَضْعَن َلُكْم َفآتُوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َوْأَمتُِروا بـَيـْ

یر دهید و به آنها زیان مرسانید تا عرصه را بر آنان تنگ کنید و اگر باردارند خرجشان را بدهید تا وضع حمل کنند و اگر براي شما [بچه] ش
  . دشواري کشید دیگري شیر دهد و اگر کارتان با هم به کنیددهند مزدشان را به ایشان بدهید و به شایستگی میان خود مشورت  می

 َلُه ِرْزقـُُهنَّ وَِكْسَوتـُُهنَّ ِ�ْلَمْعُروِف َال ُتَكلَُّف نـَْفٌس ِإالَّ َواْلَواِلَداُت يـُْرِضْعَن َأْوَالَدُهنَّ َحْوَلْنيِ َكاِمَلْنيِ ِلَمْن َأرَاَد َأْن يُِتمَّ الرََّضاَعَة َوَعَلى اْلَمْوُلودِ . 233سورة بقره، آیۀ 
ُهَما َوَتَشاُوٍر َفَال ُجَناَح َعَلْيِهَما َوِإْن َأَرْدُمتْ َأْن َتْستَـْرِضُعوا َعَها َال ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َوَال َمْوُلوٌد َلُه ِبَوَلِدِه َوَعَلى اْلَواِرِث ِمْثُل َذِلَك فَِإْن َأرَاَدا ِفصَ ُوسْ  اًال َعْن تـََراٍض ِمنـْ

 ا�ََّ ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبصِ  َأْوَالدَُكْم َفَال ُجَناحَ 
ُتْم ِ�ْلَمْعُروِف َواتـَُّقوا ا�ََّ َواْعَلُموا َأنَّ ْمُتْم َما آتـَيـْ

و مادران فرزندان خود را دو سال تمام شیر دهند  .ريٌ َعَلْيُكْم ِإَذا َسلَّ
را تکمیل کند و خوراك و پوشاك آنان به طور شایسته بر عهده پدر است هیچ کس جز به قدر  یکه بخواهد دوران شیرخوارگ یکس يبرا

[نیز] نباید به خاطر فرزندش [ضرر ببیند] و مانند همین بر  ينباید به سبب فرزندش زیان ببیند و هیچ پدر يشود هیچ مادر  یوسعش مکلف نم
بر آن دو نیست و اگر  ییت و صوابدید یکدیگر کودك را از شیر بازگیرند گناهعهده وارث هست پس اگر [پدر و مادر] بخواهند با رضا

را که پرداخت آن را به عهده گرفته اید به طور شایسته  ينیست به شرط آنکه چیز یفرزندان خود دایه بگیرید بر شما گناه يخواستید برا
 .دهید بیناست یبپردازید و از خدا پروا کنید و بدانید که خداوند به آنچه انجام م

  .نقل از مجله زن روز و کتاب نظام حقوق زن در اسالم 28
 ، مشهد.1390حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه، رسالۀ حقوق تطبیقی، انتشارات سلسله الرضا،  29
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لذا محدودیت تعدد زوجات باعث محدود کردن بسیاري از زنان از داشتن شوهر و توانند شوهر یابند.  جوانان زیادي نمی
و این موضوع بطور فطري مرد مفطور به حمایت زوجه یا  برخالف طبیعت قواي جنسی در مرد است.همچنین حامی و 

دارد. از اینرو خداوند در سورة نساء به  وصاً زنان خود وامیهاي خود است و طبیعت او را به حمایت از زن و مخص زوجه
را دو تا دو تا، سه تا سه تا،  زنانکند که براي اینکه از اموال یتیمان استفاده نمایید  اي مردان را تحریض به این کار می گونه

معذلک  30ودك استفاده نمایید.رشد کزمان چهار تا چهار تا به نکاح خود درآورید تا مجاز باشید از اموال یتیمان تا 
ن نبود و در شرع به چهار زن محدود شد، با شرط یت تعدد مرسوم و اندازة آن معیدر عرب دورة جاهل« 31فرمایند: می

ان عدالت به کدر صورت عدم ام یعنی32فَِاْن ِخْفُتْم َاّال تـَْعِدلُوا َفواَحَدهً ه است: یه دنبالۀ آکسوه کعدالت و اقتدار بر نفقه و 
حاً یه بتواند صحکاست  یسکم ک یولبشود.  یه موجب نفاق و افسردگکد یرینگ یکیشتر از یرده بکتفا کزن ا یک

َوَلْن َتْسَتطيُعوا َاْن تـَْعِدُلوا َبَني الّنِساِء َوَلْوَحَرْصُتمْ ه نازل شد: یدا نشود، لذا بعداً آیپ یقیه عدالت حقکند بلکعدالت 
ه مراد ک 33

د یید عدالت نماین است: البتّه نتوانیه ایظاهر آ یع الجهات است. معنیو من جم یقیا عدالت حقی یعدالت در مودت قلب
د، به هر اندازه یف بگذاریلکه زنها را بالتکد یل نشویبدان ما یلین آنها، پس خید بر عدالت بیص باشین زنها اگرچه حریب

د زن یینما كتر یلّکه اگر عدالت را به طور کد. ییننماد و از آن اعراض ینکد عمل یه بر آن قادر هستکاز عدالت 
دارد  يار خود مختار باشد و نه شوهرکه در کشوهر است  ینه ب یعنید، یا ف و سرگردان و معلّقه نمودهیلکخودتان را بالت

ه نظر کشود  یپس معلوم م . ...34َعلََّقهِ َفال َمتيلُوا كّلِ اْلَميِل فـََتَذرُوها كاْلمُ د: یفرما یه مکد یرفتار نما يه به او با لوازم شوهرک
س اسالم بر تعدد نبوده بل ه موجب عسر و حرج و وقوع در محرّم کع آن موارد ضرورت بوده یه منظور از تشرکشارع مقد

ه زن کاست  يشد موجب عسر و حرج بود، از جمله: مورد یع نمیموارد هم تعدد الزم است و اگر تشر یدر بعضنشود. ... 
ل به یز مایگر مرد نیباشد؛ از طرف د یمانع از مضاجعت بشود و مدت آن هم طوالن يگریا جهات دیباشد  یمار میب

ن مورد تعدد روا یشود، در ا یت و امر حرام میرد موجب وقوع در معصینگ يگریه اگر زن دک یمضاجعت است به قسم
 یشود، گاه یم ییاح ابتداکسوة زن سبب وجوب نکو ن از نفقه کت با تمیه خوف وقوع در معصکه همانطور کاست. بل

ل به یست و مایفرزند ن یا سنّ او مقتضیست یه زن اوالدآور نک يا در موردیند. ک یز مین ياح ثانوکجاب نین علّت ایا
مرد حفظ نسل  يه براکز است یز تعدد جاین صورت نیاست، در ا یشوهر راض يبرا ياح ثانوکبه ن یست ولیطالق هم ن

واجب  ین مورد هم گاهیاند، در ا ان دستور زن گرفتن به او دادهکض شده و پزشیدر سفر مر يه مردکا آنیبشود. 
                                                                                                                                                                                                                                 

ُلوا اْخلَِبيَث . 2- 3 اتسورة نساء، آی 30 َوِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تـُْقِسطُوا ِيف . ِ�لطَّّيِِب َوَال �َُْكُلوا َأْمَواَهلُْم ِإَىل َأْمَواِلُكْم ِإنَُّه َكاَن ُحوً� َكِبريًاَوآتُوا اْليَـَتاَمى َأْمَواَهلُْم َوَال تـَتَـَبدَّ
و اموال یتیمان را به  .اِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت َأْميَاُنُكْم َذِلَك َأْدَىن َأالَّ تـَُعوُلوااْليَـَتاَمى فَاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن الّنَِساِء َمثْـَىن َوُثَالَث َوُرَ�َع فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تـَْعِدُلوا فـَوَ 

گناهی آنان [باز]دهید و [مال پاك] و [مرغوب آنان] را با [مال] ناپاك [خود] عوض نکنید و اموال آنان را همراه با اموال خود مخورید که این 
میان دختران یتیم بیمناکید هر چه از زنان که شما را پسند افتاد دو دو سه سه چهار چهار به زنی گیرید و اگر در اجراي عدالت . بزرگ است

اید [اکتفا کنید] این [خودداري] نزدیکتر است   پس اگر بیم دارید که به عدالت رفتار نکنید به یک [زن آزاد] یا به آنچه [از کنیزان] مالک شده
 .تا به ستم گرایید

 .1372ج سلطانحسین تابنده گنابادي، رضاعلیشاه ثانی، تجلی حقیقت در اسرار فاجعه کربال، انتشارات حقیقت، چاپ چهارم حضرت حا 31
 http://www.sufism.ir/  

 . 3سورة نساء آیۀ  - 32
 . 129سورة نساء آیۀ  - 33
 . 129سورة نساء آیۀ  - 34

http://www.sufism.ir/
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ن مورد اگر یاند از چند زن. در ا ه زندهک ییاز مردها یکشته شدن مردها و لزوم تعهد هر کا در موارد جنگ و یشود.  یم
ه تعدد کز هست یگر نید ين جوان باشند. مواردیخواهد شد، مخصوصاً اگر طرفمنجر  ياجازة تعدد نباشد به مفاسد

محض و از  یبه شهوتران یم عقل است ولکع تعدد در موارد لزوم مطابق حیس اجازه و تشرپ است. یزوجات را مقتض
  ». ستیهوس روا ن يرو

ع متعه یات تشریه چون مقتضکرد کفه دوم استدالل یعمر خل .ز شدیتجو(ص) رم کاح منقطع در زمان رسول اکا نی متعه
الملل دوم بخصوص در آلمان  نیبعد از جنگ ب .عه استیمختص فقه ش ین نهاد حقوقیالذا  د.نموخ ونسرا م آنرده کفرق 

 وجاز شود، م یشیاح آزماکو ن اتب گردد و تعدد زوجیولو موقت تصو ینیه قوانکن معتقد شدند یاز متخصص ياریبس
نام ه را ب یازدواج یاجتماع يتهایز با مطالعه در وضع جوانان و موقعیراسل ن و برتراند 35يندزیبن ل یائیکآمر یقاض

گر یدیکبا  یشیبعنوان آزما یتمد يابد و یازدواج قطعه م بیقبل از تصم يه زن و مردکردند کشنهاد یپ یشیازدواج آزما
 يشورهاکدر غالب  هامروز ازدواج موقت اجازه داده شود. که ردکشنهاد یلم وان لون پیواستاد آمریکایی  و .نندکازدواج 

ه یرند رویپذیرا نم یه طالق به تراضکهم مانند فرانسه  ییشورهاکدهند و در  ین را اجازه میزوج یطالق به تراض یغرب
ن اجازه داده یبه زوجه ک ید گفت وقتیبا . لذاشود یموجب طالق م یه عمالً تراضکرده کرا اتخاذ  یچنان روش یقضائ

 یعنیدر اول عقد ازدواج باشد  ین تراضیه اکدارد  یگردد چه مانع ياز هم جدا شوند و طالق جار یشود با تراض یم
از هم جدا شوند گرچه  ینیه در موعد معکنند کن انقعاد عقد ازدواج توافق یرده و حکان یرا در اول امر ب ین تراضیهم

بر ز ین یبعض ید ولیتواند متعه نما یباشد و مرد هرچند نفر بخواهد میاح محدود به عدد نمکناح منقطع کغالباً معتقدند ن
ش از یمرد جمعاً ب یک یعنیشود یز مین تعداد شامل متعه نیه چون تعداد زنان به چهار نفر محدود شده اک این باورند

 37عکس موضوع یعنی تعدد زوج براي یک زن ،اینمضاف بر  36تواند داشته باشد چه دائم و چه منقطع.یچهار نفر زن نم
 دارد: مضافاً مذکور میشود.  موجب انواع اختالل در زنان و جامعه می

توانند هر شرط مورد توافق طرفین را در متن عقد بگنجانند و منجمله  مرد و زن هنگام انعقاد قرارداد ازدواج می -24
 کند یا بر این موضوع موافقت ننمایند. توانند توافق نمایند که مرد زنان متعدد اختیار  می

  .جایز استبین زنان  38به شرط عدالتبراي مرد تعدد زوجات  -25
                                                                                                                                                                                                                                 
35 - Benjamin Barr Lindsey 

 ، مشهد.1390حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه، رسالۀ حقوق تطبیقی، انتشارات سلسله الرضا،  36
ویل  دنیا نمونه ندارد. گویند در بعضی قبایل در دورانهاي قدیم سیستم چندشوهري مورد قبول بوده است که امروز شاید بتوان گفت در می 37

 ،نظام حقوق زن در اسالم( ».هاي تودا بعضی قبایل تبت قابل مشاهده استاین کیفیت در قبیله«نویسد  می دورانت در مورد رسم چندشوهري
این رسم برخورد کرده ه نویسد ابوالظهیر الحسن جهانگرد عرب در قبایل مرز هندوستان و چین ب منتسکیو می.) 333صفحه  ،مرتضی مطهري

داند که چون مردان باید وظیفه  ت امر را آن میبرد که چندشوهري در آن معمول بوده است و سپس علّ مینام  اي بنام نائیرآنگاه وي از قبیله
در بعضی قبایل (و  دفاع را بعهده بگیرند این رسم برقرار شده است و عالقه خانواده و زن و فرزند در مردان ضعیف باشد و مانع کار آنان نگردد.

این نظام نیز به دنباله تحوالت اجتماعی و  .است و زن اختیار تسلط دارد سیستم مادرساالري مستقر منجمله قبایل وحشی جزایر مالنزي)
   بخصوص اقتصادي متروك شده و شاید بزودي از بین برود.

 ، مشهد.1390حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه، رسالۀ حقوق تطبیقی، انتشارات سلسله الرضا، 
 ا�ََّ َكاَن َغُفورًا َوَلْن َتْسَتِطيُعوا َأْن تـَْعِدُلوا بـَْنيَ الّنَِساِء َوَلْو َحَرْصُتْم َفَال َمتِيُلوا ُكلَّ اْلَمْيِل فَـَتَذُروَها َكاْلمُ  .129سورة نساء، آیۀ  38

َعلََّقِة َوِإْن ُتْصِلُحوا َوتـَتـَُّقوا فَِإنَّ
← 
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 طالق و فوت

یست. ن رونفمدر امور حالل به اندازه طالق  يزیچولی حالل کرده و اجازه داده است، آن را خدا طالق به رغم اینکه 
. »إن هللا يبُغُض ُکلَّ مطالٍق َذوَّاق« فرماید: علی (ع) می و »من الطالق هِ يأبغَض إل ئاً يما أحل هللا ش« :دیفرما یم )ص(سول خدا ر

اي است که گویی خداوند تبارك و تعالی همانند پدري که نسبت به متارکۀ فرزند  در این باب دستورات اسالم به گونه
سفارشات از رة طالق مبرهن است پس طالق را تشریع فرموده است و همانطور که در آیات سو 39خورد خود افسوس می

و در عوض مطلقه را  دهد می 40دهنده هشدار شدید و اکید به طالق دهنده دربارة زن مطلقه در مقام تهدید به طالق
طالق را  یحیون مسیاز روحان یبعض .شد و قابل انحالل نبود یم یتلق ياح ابدکت نیحیدر حقوق مس .فرماید می 41دلداري

ت ین رفت و ابدیز از بیه نین نظریها ا تستانودادند اما در قرون قبل از رفرم پر یزنا از طرف زن اجازه ماب کدر مورد ارت
 ینحوه جدائ یکند یست نمایگر زیدیکتوانستند با ین نمیه زوجکش آمد یپ يعمالً چون موارد .دیآن مطلق گرد

وظائف و  ياریردند و از بسک یم یاز هم زندگن به صورت مجزا یه زوجکشده بود  ینیب شیپ یبدن یبنام جدائ یخاص
ه نمودند طالق ک یها در رفرم تستانوپر .ماندین آنان برقرار میت بیزوج یشدند اما علقه قانون یت معاف میتعهدات زوج

ارتباط موارد در این  42.ردندکد به زنا نیشتر توسعه دادند و مقیز بین نیات سابقیموارد آن را از نظر یرفتند و حتیز پذیرا ن
 شود: زیر ذکّر می

هرچند در صورت عدم سازش  44و سازش زن و شوهر و عدم نشوز طرفین است 43عموم تأکید بر عدم تفرقه -26

                                                                                                                                                                                                                                 ←  
چند [بر عدالت] حریص باشید پس به یک طرف یکسره تمایل نورزید تا آن [زن  توانید میان زنان عدالت کنید هر و شما هرگز نمی .رَِحيًما

  .بال تکلیف] رها کنید و اگر سازش نمایید و پرهیزگاري کنید یقینا خدا آمرزنده مهربان است دیگر] را سرگشته [=
طَاَب َلُكْم ِمَن الّنَِساِء َمثْـَىن َوُثَالَث َوُرَ�َع فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تـَْعِدُلوا فَـَواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت  َوِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تـُْقِسطُوا ِيف اْليَـَتاَمى فَاْنِكُحوا َما. 3سورة نساء، آیۀ 

سه سه چهار چهار به  و اگر در اجراي عدالت میان دختران یتیم بیمناکید هر چه از زنان که شما را پسند افتاد دو دو .َأْميَاُنُكْم َذِلَك َأْدَىن َأالَّ تـَُعوُلوا
اید [اکتفا کنید] این [خودداري]   زنی گیرید پس اگر بیم دارید که به عدالت رفتار نکنید به یک [زن آزاد] یا به آنچه [از کنیزان] مالک شده

 .نزدیکتر است تا به ستم گرایید
َة َواتـَُّقوا ا�ََّ رَبَُّكْم َال ُختْرُِجوُهنَّ ِمْن بـُُيوِ�ِنَّ َوَال خيَْ َ� أَيـَُّها النَِّيبُّ ِإَذا طَلَّْقُتُم الّنَِساَء فَ . 1سورة طالق، آیه  39 نَّ َوَأْحُصوا اْلِعدَّ

ِ�ِ ُرْجَن ِإالَّ َأْن �َِْتَني طَلُِّقوُهنَّ ِلِعدَّ
اي پیامبر چون زنان را طالق گویید در . َسُه َال َتْدِري َلَعلَّ ا�ََّ ُحيِْدُث بـَْعَد َذِلَك َأْمًرابَِفاِحَشٍة ُمبَـّيَِنٍة َوتِْلَك ُحُدوُد ا�َِّ َوَمْن يـَتَـَعدَّ ُحُدوَد ا�َِّ فَـَقْد ظََلَم نـَفْ 

هایشان بیرون مکنید و بیرون  بندي] عده آنان طالقشان گویید و حساب آن عده را نگه دارید و از خدا پروردگارتان بترسید آنان را از خانه  [زمان
به خودش ستم  کار زشت آشکاري شده باشند این است احکام الهی و هر کس از مقررات خدا [پاي] فراتر نهد قطعاًنروند مگر آنکه مرتکب 

 .دانی شاید خدا پس از این پیشامدي پدید آورد کرده است نمی
َزلَُه ِإلَْيُكْم َوَمْن يـَتَِّق ا�ََّ ُيَكفِّْر َعنْ . 5سورة طالق، آیه  40 َئاتِِه َويـُْعِظْم َلُه َأْجًراَذِلَك َأْمُر ا�َِّ أَنـْ

این است فرمان خدا که آن را به سوي شما فرستاده . ُه َسّيِ
 .است و هر کس از خدا پروا کند بدیهایش را از او بزداید و پاداشش را بزرگ گرداند

ٍء َقْدرًا َويـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث َال َحيَْتِسُب َوَمْن يـَتَـوَكَّْل َعَلى ا�َِّ . 3سورة طالق، آیه  41
ْ
 ا�ََّ َ�ِلُغ َأْمرِِه َقْد َجَعَل ا�َُّ ِلُكّلِ َشي

و از جایی که . فَـُهَو َحْسُبُه ِإنَّ
رساننده است به راستی  خدا فرمانش را به انجام  رساند و هر کس بر خدا اعتماد کند او براي وي بس است  کند به او روزي می  حسابش را نمی

 .اي مقرر کرده است  هخدا براي هر چیزي انداز
 ، مشهد.1390حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه، رسالۀ حقوق تطبیقی، انتشارات سلسله الرضا،  42
ُلو الشََّياِطُني َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَماَن َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُن َوَلِكنَّ الشََّياِطَني   .102سورة بقره، آیۀ  43 ْحَر َوَما أُْنِزَل َعَلى اْلَمَلَكْنيِ َواتـَّبَـُعوا َما تـَتـْ َكَفُروا يـَُعلُِّموَن النَّاَس الّسِ

← 
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 45منعی بر جدایی نیست.

براي حل اختالف بین زن و مرد دستور به حل اختالف از طریق دو داور عالقمند به اصالح از طرف دو  -27
 46خانوادة زن و شوهر است.

 ار طالق به دلیل ثبات نسبی روحی وي و قلّت نسبی احساسات در وي با مرد است.اختی -28

است و به مختصر  تربراي برقراري ثبات خانواده اختیار طالق با مرد است، زیرا زن نسبت به مرد زودرنج -29
اف شوهر از کاستن، ب مفقوداالثر باشدیه مرد غاک یوقتنظیر  یدر موارد خاص کدورتی ممکن است طالق دهد.

ابتالء شوهر به ، و سوء معاشرت، تیف زوجیر وظایسا يا امتناع از ادای، انفاق يا عدم قدرت او برایدادن نفقه 
 .ه خود را مطلقه سازدکبه زن اجازه داده شده است  صعب العالج يماریب

مالی خود از متاعی  اگر قبل مجامعت زن طالق داده شود در صورت عدم تعیین مهر باید زن را متناسب به وضع -30
و اگر مهریه معین شده باشد مکلف به اداي نصف آن است مگر که زن یا کسی که  47مند سازد. معروف بهره

 48نکاح زن به دست اوست ببخشد.

                                                                                                                                                                                                                                 ←  
َنٌة َفَال َتْكُفْر فَـيَـتَـعَ  َا َحنُْن ِفتـْ ُهَما َما يـَُفّرُِقوَن بِِه بـَْنيَ اْلَمرْ بَِباِبَل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما يـَُعلَِّماِن ِمْن َأَحٍد َحىتَّ يـَُقوَال ِإمنَّ ُموَن ِمنـْ
ِء َوَزْوِجِه َوَما ُهْم ِبَضارِّيَن بِِه ِمْن َأَحٍد ِإالَّ لَّ
َفُعُهْم َوَلَقْد َعِلُموا َلَمِن اْشتَـَراُه َما َلُه ِيف اْآلِخرَ  ُموَن َما َيُضرُُّهْم َوَال يـَنـْ

ْذِن ا�َِّ َويـَتَـَعلَّ
ُفَسُهْم َلْو َكانُوا�ِِ  َما َشَرْوا بِِه أَنـْ

َ
و آنچه را که . يـَْعَلُمونَ  ِة ِمْن َخَالٍق َولَِبْئس

سلیمان خوانده [و درس گرفته] بودند پیروي کردند و سلیمان کفر نورزید لیکن آن شیطان[صفت]ها به کفر   شیطان[صفت]ها در سلطنت
روي کردند] با اینکه آموختند و [نیز از] آنچه بر آن دو فرشته هاروت و ماروت در بابل فرو فرستاده شده بود [پی  گراییدند که به مردم سحر می

گفتند ما [وسیله] آزمایشی [براي شما] هستیم پس زنهار کافر  مگر آنکه [قبال به او] می کردند یآن دو [فرشته] هیچ کس را تعلیم [سحر] نم
آموختند که به وسیله آن میان مرد و همسرش جدایی بیفکنند هر چند بدون فرمان خدا   آنها از آن دو [فرشته] چیزهایی می ]لی[نشوي و

رسانید و قطعاً   آموختند که برایشان زیان داشت و سودي بدیشان نمی  توانستند به وسیله آن به احدي زیان برسانند و [خالصه] چیزي می نمی
 .دانستند اگر می اي ندارد وه که چه بد بود آنچه به جان خریدند  هر کس خریدار این [متاع] باشد در آخرت بهرهدریافته بودند که 

نَـُهَما ُصْلًحا .128سورة نساء، آیۀ  44 ُ الشُّحَّ َوالصُّ  َوِإِن اْمَرَأٌة َخاَفْت ِمْن بـَْعِلَها ُنُشوزًا َأْو ِإْعَراًضا َفَال ُجَناَح َعَلْيِهَما َأْن ُيْصِلَحا بـَيـْ
ٌر َوُأْحِضَرِت اْألَنـُْفس ْلُح َخيـْ

َ َكاَن ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخِبريًا و اگر زنی از شوهر خویش بیم ناسازگاري یا رویگردانی داشته باشد بر آن دو گناهی نیست که از . َوِإْن ُحتِْسُنوا َوتـَتـَُّقوا فَِإنَّ ا�َّ
گذشت بودن] در نفوس حضور [و غلبه] دارد و اگر نیکی کنید و   بهتر است و[لی] بخل [و بیراه صلح با یکدیگر به آشتی گرایند که سازش 

 .دهید آگاه است پرهیزگاري پیشه نمایید قطعاً خدا به آنچه انجام می
و اگر آن دو از یکدیگر جدا شوند خداوند هر یک را از . اَوِإْن يـَتَـَفرَّقَا يـُْغِن ا�َُّ ُكال� ِمْن َسَعِتِه وََكاَن ا�َُّ َواِسًعا َحِكيمً  .130سورة نساء، آیۀ  45

 .نیاز گرداند و خدا همواره گشایشگر حکیم است گشایش خود بی 
َعُثوا َحَكًما ِمْن َأْهِلِه َوَحَكًما ِمْن َأْهِلَها ِإْن يُرِيَدا ِإْصَالًحا يـَُوفِّ . 35سورة نساء، آیۀ  46 َ َكاَن َعِليًما َخِبريًاَوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق بـَْيِنِهَما فَابـْ نَـُهَما ِإنَّ ا�َّ ُ بـَيـْ و اگر . ِق ا�َّ

 از جدایی میان آن دو [ زن و شوهر] بیم دارید پس داوري از خانواده آن [شوهر] و داوري از خانواده آن [زن] تعیین کنید اگر سر سازگاري
 .تدارند خدا میان آن دو سازگاري خواهد داد آري خدا داناي آگاه اس

َساَء َما ملَْ َمتَسُّوُهنَّ َأْو تـَْفِرُضوا َهلُنَّ َفرِيَضًة َوَمّتُِعوُهنَّ عَ . 236سورة بقره، آیه  47
َلى اْلُموِسِع َقَدرُُه َوَعَلى اْلُمْقِرتِ َقَدرُُه َمَتاًعا َال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإْن طَلَّْقُتُم الّنِ

اید طالق گویید بر شما گناهی   اگر زنان را مادامی که با آنان نزدیکی نکرده و بر ایشان مهري [نیز] معین نکرده. ِ�ْلَمْعُروِف َحق�ا َعَلى اْلُمْحِسِننيَ 
 .مند کنید توانگر به اندازه خود و تنگدست به اندازه خود شایسته نیکوکاران  نیست و آنان را به طور پسندیده به نوعی بهره

 َأْن يـَْعُفونَ َوِإْن طَلَّ . 237سورة بقره، آیه  48
َأْو يـَْعُفَو الَِّذي بَِيِدِه ُعْقَدُة الّنَِكاِح َوَأْن  ْقُتُموُهنَّ ِمْن قَـْبِل َأْن َمتَسُّوُهنَّ َوَقْد فَـَرْضُتْم َهلُنَّ َفرِيَضًة فَِنْصُف َما فَـَرْضُتْم ِإالَّ

← 
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اگر مرد خواست زن خود را طالق دهد و زن دیگري بستاند مجاز به پس گرفتن اموال داده شده به زن اول  -31
 49خود نیست.

 51زوجۀ خود بخورد، رابطۀ نکاح آنان قطع و زن مستوجب کیفر نیست. 50بار سوگند مؤکّد به رمیاگر مرد پنج  -32

پشیمانی مرد از ظهار زوجۀ خود و تمایل او به رجوع به زوجۀ خود با تحمیل پرداخت خسارت بر مرد از طریق  -33
  52.کفاره قابل قبول است

                                                                                                                                                                                                                                 ←  
َنُكْم ِإنَّ  و اگر پیش از آنکه با آنان نزدیکی کنید طالقشان گفتید در حالیکه براي آنان . ا�ََّ ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبِصريٌ  تـَْعُفوا َأقـَْرُب لِلتـَّْقَوى َوَال تـَْنَسُوا اْلَفْضَل بـَيـْ

اید [به آنان بدهید] مگر اینکه آنان خود ببخشند یا کسی که پیوند نکاح به دست اوست  اید پس نصف آنچه را تعیین نموده  مهري معین کرده
 .دهید بیناست به تقوا نزدیکتر است و در میان یکدیگر بزرگواري را فراموش مکنید زیرا خداوند به آنچه انجام میببخشد و گذشت کردن شما 

ًئا َأ�َْ . 20-21 اتسورة نساء، آی 49 ُتْم ِإْحَداُهنَّ ِقْنطَارًا َفَال �َُْخُذوا ِمْنُه َشيـْ وََكْيَف �َُْخُذونَُه . ُخُذونَُه بـُْهَتاً� َوِإْمثًا ُمِبيًناَوِإْن َأَرْدُمتُ اْسِتْبَداَل َزْوٍج َمَكاَن َزْوٍج َوآتـَيـْ
و اگر خواستید همسري [دیگر] به جاي همسر [پیشین خود] ستانید و به یکی از آنان مال  َوَقْد َأْفَضى بـَْعُضُكْم ِإَىل بـَْعٍض َوَأَخْذَن ِمْنُكْم ِميثَاقًا َغِليظًا

(آب) ستانید با آنکه  و چگونه آن را می. خواهید آن [مال] را به بهتان و گناه آشکار بگیرید یرید آیا میفراوانی داده باشید چیزي از او پس مگ
 .اند پیمانی استوار گرفتهشما (مردان) از بعضی از شما بر بعضی ریخته شده و آنها (زنان) 

ِذيَن يـَْرُموَن اْلُمْحَصَناِت . 23-25سورة نور، آیات  50
َيا َواْآلِخَرِة َوَهلُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ وِإنَّ الَّ نـْ يـَْوَم َتْشَهُد َعَلْيِهْم أَْلِسنَـتُـُهْم  اْلَغاِفَالِت اْلُمْؤِمَناِت لُِعُنوا ِيف الدُّ

ُ ِدينَـُهُم اْحلَقَّ َويـَْعَلُموَن أَ . َوأَْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهْم ِمبَا َكانُوا يـَْعَمُلونَ  يِهُم ا�َّ
 ا�ََّ ُهَو اْحلَقُّ اْلُمِبنيُ يـَْوَمِئٍذ يـَُوفِّ

خبر [از همه   گمان کسانی که به زنان پاکدامن بی  بی .نَّ
در روزي که زبان و دستها و پاهایشان بر . خواهد بود  اند و براي آنها عذابی سخت  شده  دهند در دنیا و آخرت لعنت جا] و با ایمان نسبت زنا می

دهد و خواهند دانست که خدا همان  آن روز خدا جزاي شایسته آنان را به طور کامل می. دهند هادت میدادند ش ضد آنان براي آنچه انجام می
 . حقیقت آشکار است

ُفُسُهْم َفَشَهاَدُة َأَحِدِهْم َأْرَبُع َشَها. 6- 10سورة نور، آیات  51 ِذيَن يـَْرُموَن َأْزَواَجُهْم َوملَْ َيُكْن َهلُْم ُشَهَداُء ِإالَّ أَنـْ
َواْخلَاِمَسُة َأنَّ . َداٍت ِ��َِّ ِإنَُّه َلِمَن الصَّاِدِقنيَ َوالَّ

َها اْلَعَذاَب َأْن َتْشَهَد َأْرَبَع َشَهاَداٍت ِ��َِّ ِإنَُّه َلِمَن اْلَكاِذِبنيَ .  َلْعَنَت ا�َِّ َعَلْيِه ِإْن َكاَن ِمَن اْلَكاِذِبنيَ  َها ِإْن َكاَن ِمَن  َواْخلَاِمَسَة َأنَّ َغَضبَ . َوَيْدرَُأ َعنـْ ا�َِّ َعَليـْ
 ا�ََّ تـَوَّاٌب َحِكيمٌ . الصَّاِدِقنيَ 

دهند و جز خودشان گواهانی [دیگر]  و کسانی که به همسران خود نسبت زنا می .َوَلْوَال َفْضُل ا�َِّ َعَلْيُكْم َوَرْمحَتُُه َوَأنَّ
و [گواهی در دفعه] پنجم این است که [شوهر .  کند که او قطعاً از راستگویان استندارند هر یک از آنان [باید] چهار بار به خدا سوگند یاد 

شود در صورتی که چهار بار به خدا سوگند یاد کند که [شوهر] او   و از [زن] کیفر ساقط می. خدا بر او باد اگر از دروغگویان باشد  بگوید] لعنت
خدا بر شما نبود و   و اگر فضل و رحمت. ا بر او باد اگر [شوهرش] از راستگویان باشدو [گواهی] پنجم آنکه خشم خد. جدا از دروغگویان است

  ].شدید  کار است [رسوا می  پذیر سنجیده  اینکه خدا توبه
َع ا�َُّ قَـْوَل الَِّيت ُجتَاِدُلَك ِيف َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإَىل ا�َِّ َوا�َُّ . 1-4سورة مجادله، آیات  52

يٌع َبِصريٌ َقْد َمسِ  ا�ََّ َمسِ
ُكَما ِإنَّ

َ
الَِّذيَن يُظَاِهُروَن ِمْنُكْم ِمْن . َيْسَمُع َحتَاُور

ِئي َوَلْدنـَُهْم َوِإنـَُّهْم لَيَـُقوُلوَن ُمْنَكًرا ِمنَ  ْم ِإْن أُمََّهاتـُُهْم ِإالَّ الالَّ
 ا�ََّ لَ ِنَسائِِهْم َما ُهنَّ أُمََّهاِ�ِ

ِذيَن يُظَاِهُروَن ِمْن ِنَسائِِهْم مثَُّ يـَُعوُدوَن ِلَما . َعُفوٌّ َغُفورٌ  اْلَقْوِل َوُزورًا َوِإنَّ
َوالَّ

َبٍة ِمْن قَـْبِل َأْن يـََتَماسَّا َذِلُكْم ُتوَعُظوَن بِِه َوا�َُّ ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخِبريٌ  ِمْن قَـْبِل َأْن يـََتَماسَّا َفَمْن َملْ َيْسَتِطْع فَِإْطَعاُم  َفَمْن َملْ جيَِْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمتَـَتابَِعْنيِ . قَاُلوا فَـَتْحرِيُر رَقـَ
خدا گفتار [زنی] را که در باره شوهرش با تو گفتگو و به خدا شکایت  .ِسّتَِني ِمْسِكيًنا َذِلَك لِتُـْؤِمُنوا ِ��َِّ َوَرُسوِلِه َوتِْلَك ُحُدوُد ا�َِّ َوِلْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب أَلِيمٌ 

گویند پشت تو  کنند [و می از میان شما کسانی که زنانشان را ظهار می. شنود زیرا خدا شنواي بیناست  شنید و خدا گفتگوي شما را می کرد یم
گویند  اند و قطعاً آنها سخنی زشت و باطل می  اند که ایشان را زاده  چون پشت مادر من است] آنان مادرانشان نیستند مادران آنها تنها کسانی

شوند بر ایشان [فرض] است   اند پشیمان می  کنند سپس از آنچه گفته و کسانی که زنانشان را ظهار می .ی] خدا مسلما درگذرنده آمرزنده استو[ل
ه دهید آگا شوید و خدا به آنچه انجام می  اي را آزاد گردانند این است که بدان پند داده می  که پیش از آنکه با یکدیگر همخوابگی کنند بنده

 و آن کس که [بر آزادکردن بنده] دسترسی ندارد باید پیش از تماس [با زن خود] دو ماه پیاپی روزه بدارد و هر که نتواند باید شصت بینوا. است
 .حدود خدا و کافران را عذابی پردرد خواهد بود  را خوراك بدهد این براي آن است که به خدا و فرستاده او ایمان بیاورید و این است
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اگر به زن خود بازگردد باکی (ایالء) گند یاد کرد اگر مرد ترك همبستري با زوجۀ خود نمود و بر این امر سو -34
 53نیست.

باید زن را در محل سکونت خود  56و تا پایان عده 55قابل تحقّق خواهد بود 54طالق پس از طی مدت انتظار عده -35
 58و باید رزق او را تأمین نماید. 57سکونت دهد و مرد نباید بر او تنگ گیرد

بعد طالق بار سوم امکان رجوع براي مرد نیست مگر بعد از ازدواج زن  واقع شد،چنانچه دو بار طالق و رجوع  -36
 59با مردي دیگر و طالق از او.

                                                                                                                                                                                                                                 
 ا�ََّ َغُفوٌر رَِحيمٌ . 226- 227سورة بقره، آیات  53

ِذيَن يـُْؤُلوَن ِمْن ِنَسائِِهْم تـََربُُّص َأرْبـََعِة َأْشُهٍر فَِإْن فَاُءوا فَِإنَّ
يٌع َعِليمٌ . لِلَّ  ا�ََّ َمسِ

براي  .َوِإْن َعَزُموا الطََّالَق فَِإنَّ
رند [=ایالء] چهار ماه انتظار [و مهلت] است پس اگر [به آشتی] بازآمدند خداوند خو  کسانی که به ترك همخوابگی با زنان خود سوگند می

 .خدا شنواي داناست آمرزنده مهربان است و اگر آهنگ طالق کردند در حقیقت 
تـُُهنَّ َثَالثَ . 4سورة طالق، آیۀ  54 ُتْم َفِعدَّ ِئي يَِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن ِنَساِئُكْم ِإِن اْرتـَبـْ ْضَن َوُأوَالُت اْألَْمحَاِل َأَجُلُهنَّ َأْن َيَضْعَن َمحَْلُهنَّ َوالالَّ ِئي ملَْ حيَِ

ُة َأْشُهٍر َوالالَّ
دیدن [ماهانه] نومیدند اگر شک دارید عده آنان سه ماه است و [دخترانی] که  و آن زنان شما که از خون .َوَمْن يـَتَِّق ا�ََّ َجيَْعْل َلُه ِمْن َأْمرِِه ُيْسًرا

تشان این است که وضع حمل کنند و هر کس از خدا پروا دارد [خدا] براي او شان سه ماه است] و زنان آبستن مد اند [نیز عده  هنوز] خون ندیده[
 . در کارش تسهیلی فراهم سازد

لُّ َهلُنَّ َأْن َيْكُتْمَن َما َخَلَق ا�َُّ ِيف َأْرَحاِمِهنَّ ِإْن ُكنَّ يـُْؤِمنَّ ِ��َِّ َواْليَـْوِم اْآلِخِر َواْلُمطَلََّقاُت يـَتَـَربَّْصَن ِ�َنـُْفِسِهنَّ َثَالثََة قـُُروٍء َوَال . 228ۀ ، آیبقرهسورة  55
حيَِ

و زنان طالق داده شده باید  .َجاِل َعَلْيِهنَّ َدرََجٌة َوا�َُّ َعزِيٌز َحِكيمٌ  َولِلرِّ َوبـُُعولَتُـُهنَّ َأَحقُّ ِبَرّدِِهنَّ ِيف َذِلَك ِإْن َأرَاُدوا ِإْصَالًحا َوَهلُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ ِ�ْلَمْعُروفِ 
 مدت سه پاکی انتظار کشند و اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارند براي آنان روا نیست که آنچه را خداوند در رحم آنان آفریده پوشیده

نان در این سزاوارترند و مانند همان که بر عهده زنان است بطور شایسته به نفع آنان [بر دارند و شوهرانشان اگر سر آشتی دارند به بازآوردن آ
 . عهده مردان] است و مردان بر آنان درجه برتري دارند و خداوند توانا و حکیم است

نَّ َوَال َخيُْرْجَن ِإالَّ أَ َ� أَيـَُّها النَِّيبُّ ِإَذا طَلَّْقُتُم الّنَِساَء َفطَلُِّقوُهنَّ ِلعِ . 1- 2سورة طالق، آیات  56
َ رَبَُّكْم َال ُختْرُِجوُهنَّ ِمْن بـُُيوِ�ِ َة َواتـَُّقوا ا�َّ ِ�ِنَّ َوَأْحُصوا اْلِعدَّ ْن �َِْتَني دَّ

فَِإَذا بـََلْغَن َأَجَلُهنَّ فََأْمِسُكوُهنَّ ِمبَْعُروٍف َأْو . َعلَّ ا�ََّ ُحيِْدُث بـَْعَد َذِلَك َأْمًرابَِفاِحَشٍة ُمبَـّيَِنٍة َوتِْلَك ُحُدوُد ا�َِّ َوَمْن يـَتَـَعدَّ ُحُدوَد ا�َِّ فَـَقْد ظََلَم نـَْفَسُه َال َتْدِري لَ 
َ َجيَْعْل َلُه َخمَْرًجا َن يـُْؤِمُن ِ��َِّ فَارُِقوُهنَّ ِمبَْعُروٍف َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكْم َوَأِقيُموا الشََّهاَدَة ِ�َِّ َذِلُكْم يُوَعُظ ِبِه َمْن َكا اي پیامبر چون  .َواْليَـْوِم اْآلِخِر َوَمْن يـَتَِّق ا�َّ

بندي] عده آنان طالقشان گویید و حساب آن عده را نگه دارید و از خدا پروردگارتان بترسید آنان را از خانه  زنان را طالق گویید در [زمان
رتکب کار زشت آشکاري شده باشند این است احکام الهی و هر کس از مقررات خدا [پاي] هایشان بیرون مکنید و بیرون نروند مگر آنکه م 

پس چون عده آنان به سر رسید به شایستگی . دانی شاید خدا پس از این پیشامدي پدید آورد فراتر نهد قطعاً به خودش ستم کرده است نمی
] عادل را از میان خود گواه گیرید و گواهی را براي خدا به پا دارید این است نگاهشان دارید یا به شایستگی از آنان جدا شوید و دو تن [مرد

 . دهد شدنی قرار می شود و هر کس از خدا پروا کند براي او راه بیرون  اندرزي که به آن کس که به خدا و روز بازپسین ایمان دارد داده می
تُ . 6سورة طالق، آیۀ  57  َيَضْعَن َمحَْلُهنَّ فَِإْن ْم ِمْن ُوْجدُِكْم َوَال ُتَضارُّوُهنَّ لُِتَضّيُِقوا َعَلْيِهنَّ َوِإْن ُكنَّ ُأوَالِت َمحٍْل فَأَْنِفُقوا َعَلْيِهنَّ َحىتَّ َأْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكنـْ

َنُكْم ِمبَْعُروٍف َوِإْن تـََعاَسْرُمتْ فَ  خویش آنان را جاي   همانجا که سکونت دارید به قدر استطاعت .َستُـْرِضُع َلُه ُأْخَرىَأْرَضْعَن َلُكْم َفآتُوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َوْأَمتُِروا بـَيـْ
یر دهید و به آنها زیان مرسانید تا عرصه را بر آنان تنگ کنید و اگر باردارند خرجشان را بدهید تا وضع حمل کنند و اگر براي شما [بچه] ش

 . ارتان با هم به دشواري کشید دیگري شیر دهدو اگر ک کنیددهند مزدشان را به ایشان بدهید و به شایستگی میان خود مشورت  می
ُف ا�َُّ . 7سورة طالق، آیۀ  58

بر  .نـَْفًسا ِإالَّ َما آَ�َها َسَيْجَعُل ا�َُّ بـَْعَد ُعْسٍر ُيْسًرالِيُـْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزقُُه فَـْليُـْنِفْق ِممَّا آَ�ُه ا�َُّ َال ُيَكلِّ
توانگر است که از دارایی خود هزینه کند و هر که روزي او تنگ باشد باید از آنچه خدا به او داده خرج کند خدا هیچ کس را جز [به قدر] 

 . کند  کند خدا به زودي پس از دشواري آسانی فراهم می  آنچه به او داده است تکلیف نمی
ًئا إِ الطََّالُق َمرَّ�َ . 229- 230سورة بقره، آیات  59 ُتُموُهنَّ َشيـْ لُّ َلُكْم َأْن �َُْخُذوا ِممَّا آتـَيـْ

الَّ َأْن َخيَافَا َأالَّ يُِقيَما ِن فَِإْمَساٌك ِمبَْعُروٍف َأْو َتْسرِيٌح �ِِْحَساٍن َوَال حيَِ
← 
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 نیست. 61یا منع زن از ازدواج مجدد 60پس از طالق مرد مجاز به آزار زن یا تعدي به حقوق وي -37

ة وفات مجاز به  62در صورت فوت مرد زن پس از انتظار عده مجاز به ازدواج مجدد است. -38 ام عدمردان در ای
 63خواستگاري نیستند.

مند شوند و دیگران  قبل از فوت مرد موظف است تا براي ازواج خود متاعی وصیت کند تا یکسال از آن بهره -39
حتّی مرد الزم است براي زنان طالق دادة خود نیز متاعی  64حقّ ندارند او را از خانه شوهر متوفّی بیرون کنند.

                                                                                                                                                                                                                                 ←  
َتَدْت بِِه تِْلَك ُحُدوُد ا�َِّ َفَال تـَْعَتُدوَها َوَمْن يـَتَـَعدَّ ُحُدوَد ا�َِّ فَُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ  ُحُدوَد ا�َِّ فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ يُِقيَما ُحُدوَد ا�َِّ َفَال ُجَناَح َعَلْيِهَما ِفيَما فَِإْن . افـْ

َرُه فَِإْن طَلََّقَها َفَال ُجَناَح َعَلْيِهَما َأْن يَـ  لُّ َلُه ِمْن بـَْعُد َحىتَّ تـَْنِكَح َزْوًجا َغيـْ
نُـَها ِلَقْوٍم يـَْعَلُمونَ طَلََّقَها َفَال حتَِ

 .تَـَراَجَعا ِإْن ظَنَّا َأْن يُِقيَما ُحُدوَد ا�َِّ َوتِْلَك ُحُدوُد ا�َِّ يـُبَـّيِ
شایستگی آزاد کردن و براي شما روا نیست که از آنچه به آنان ه طالق [رجعی] دو بار است پس از آن یا [باید زن را] بخوبی نگاه داشتن یا ب

دارند  بازستانید مگر آنکه [طرفین] در به پا داشتن حدود خدا بیمناك باشند پس اگر بیم دارید که آن دو حدود خدا را برپاي نمیاید چیزي   داده
حدود احکام الهی پس از آن تجاوز مکنید و کسانی که از  در آنچه که [زن براي آزاد کردن خود] فدیه دهد گناهی بر ایشان نیست اینست 

و اگر [شوهر براي بار سوم] او را طالق گفت پس از آن دیگر [آن زن] براي او حالل . تجاوز کنند آنان همان ستمکارانندحدود احکام الهی 
ا نیست تا اینکه با شوهري غیر از او ازدواج کند پس اگر [شوهر دوم] وي را طالق گفت اگر آن دو [همسر سابق] پندارند که حدود خدا را برپ

 .کند  دانند بیان می دو نیست که به یکدیگر بازگردند و اینها حدود احکام الهی است که آن را براي قومی که می دارند گناهی بر آن می
متُِْسُكوُهنَّ ِضَرارًا لِتَـْعَتُدوا َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك فَـَقْد ظََلَم َوِإَذا طَلَّْقُتُم الّنَِساَء فَـبَـَلْغَن َأَجَلُهنَّ فََأْمِسُكوُهنَّ ِمبَْعُروٍف َأْو َسّرُِحوُهنَّ ِمبَْعُروٍف َوَال . 231سورة بقره، آیۀ 60

َزَل َعَلْيُكْم ِمَن اْلكِ  ْكَمِة يَِعُظُكْم بِِه َواتـَُّقوا ا�ََّ وَ نـَْفَسُه َوَال تـَتَِّخُذوا آَ�ِت ا�َِّ ُهُزًوا َواذُْكُروا نِْعَمَت ا�َِّ َعَلْيُكْم َوَما أَنـْ
ٍء َعِليمٌ َتاِب َواحلِْ

ْ
 ا�ََّ ِبُكّلِ َشي

و  .اْعَلُموا َأنَّ
ان چون آنان را طالق گفتید و به پایان عده خویش رسیدند پس بخوبی نگاهشان دارید یا بخوبی آزادشان کنید و[لی] آنان را براي [آزار و] زی

بر خود ستم نموده است و آیات خدا را به ریشخند  رساندن [به ایشان] نگاه مدارید تا [به حقوقشان] تعدي کنید و هر کس چنین کند قطعاً
دهد به یاد آورید و از خدا  خدا را بر خود و آنچه را که از کتاب و حکمت بر شما نازل کرده و به [وسیله] آن به شما اندرز می  مگیرید و نعمت

 .پروا داشته باشید و بدانید که خدا به هر چیزي داناست
نَـ َوإِ . 232سورة بقره، آیۀ  61 َساَء فَـبَـَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَال تـَْعُضُلوُهنَّ َأْن يـَْنِكْحَن َأْزَواَجُهنَّ ِإَذا تـََراَضْوا بـَيـْ

ُهْم ِ�ْلَمْعُروِف َذِلَك يُوَعُظ بِِه َمْن َكاَن ِمْنُكْم َذا طَلَّْقُتُم الّنِ
ُتْم َال تـَْعَلُمونَ يـُْؤِمُن ِ��َِّ َواْليَـْوِم اْآلِخِر َذِلُكْم َأزَْكى َلُكْم َوَأطْ  و چون زنان را طالق گفتید و عده خود را به پایان رساندند آنان را از  .َهُر َوا�َُّ يـَْعَلُم َوأَنـْ

 ازدواج با همسران [سابق] خود چنانچه بخوبی با یکدیگر تراضی نمایند جلوگیري مکنید هر کس از شما به خدا و روز بازپسین ایمان دارد به
 .دیدان یداند و شما نم تر است و خدا می  تر و پاکیزه  شود [مراعات] این امر براي شما پربرکت  ] پند داده میاین [دستورها

ْوَن ِمْنُكْم َوَيَذُروَن َأْزَواًجا يـَتَـَربَّْصَن ِ�َنـُْفِسِهنَّ َأْربـََعَة َأْشُهٍر َوَعْشًرا فَِإَذا. 234سورة بقره، آیۀ  62
ِذيَن يـُتَـَوفـَّ

ْغَن َأَجَلُهنَّ َفَال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما فَـَعْلَن ِيف بـَلَ  َوالَّ
برند   گذارند [همسران] چهار ماه و ده روز انتظار می میرند و همسرانی بر جاي می و کسانی از شما که می .أَنـُْفِسِهنَّ ِ�ْلَمْعُروِف َوا�َُّ ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخِبريٌ 
اندند در آنچه آنان به نحو پسندیده درباره خود انجام دهند گناهی بر شما نیست و خداوند به آنچه انجام پس هرگاه عده خود را به پایان رس

 .دهید آگاه است می
ُتْم ِيف أَنـُْفِسُكْم َعِلَم . 235سورة بقره، آیۀ  63 َساِء َأْو َأْكنَـنـْ

ا�َُّ أَنَُّكْم َسَتْذُكُرونـَُهنَّ َوَلِكْن َال تـَُواِعُدوُهنَّ ِسر�ا ِإالَّ َوَال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما َعرَّْضُتْم بِِه ِمْن ِخْطَبِة الّنِ
ُلَغ اْلِكَتاُب َأَجَلُه َواْعَلُموا َأنَّ   ا�ََّ َغُفوٌر َحِليمٌ ا�ََّ يـَْعَلُم َما ِيف أَنـُْفِسُكْم فَاْحَذُروُه َأْن تـَُقوُلوا قَـْوًال َمْعُروفًا َوَال تـَْعزُِموا ُعْقَدَة الّنَِكاِح َحىتَّ يـَبـْ

و در باره  .َواْعَلُموا َأنَّ
دانست که  خدا می  اید بر شما گناهی نیست  آنچه شما به طور سربسته از آنان [در عده وفات] خواستگاري کرده یا [آن را] در دل پوشیده داشته

رید مگر آنکه سخنی پسندیده بگویید و به عقد زناشویی تصمیم [شما] به زودي به یاد آنان خواهید افتاد ولی با آنان قول و قرار پنهانی مگذا
 .داند پس از او بترسید و بدانید که خداوند آمرزنده و بردبار است مگیرید تا زمان مقرر به سرآید و بدانید که خداوند آنچه را در دل دارید می

ِذيَن يـُتَـَوفـَّْوَن ِمْنُكْم . 240سورة بقره، آیۀ  64
َر ِإْخَراٍج فَِإْن َخَرْجَن َفَال ُجَناَح َعلَ َوالَّ ْيُكْم ِيف َما فَـَعْلَن ِيف َوَيَذُروَن َأْزَواًجا َوِصيًَّة ِألَْزَواِجِهْم َمتَاًعا ِإَىل اْحلَْوِل َغيـْ

ُ َعزِيٌز َحِكيمٌ  گذارند [باید] براي همسران خویش وصیت  بر جاي میرسد و همسرانی   و کسانی از شما که مرگشان فرا می .أَنـُْفِسِهنَّ ِمْن َمْعُروٍف َوا�َّ
← 
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  65در نظر گیرد و وصیت نماید. معروف

 روابط خارج از ازدواج

رده است و چه کن روابط خارج از ازدواج را فراوان یمغرب زم يشورهاکمتعه در  یمنع تعدد زوجات و نبودن نهاد حقوق
نگونه روابط یبه ا يشتریز متدرجاً با اغماض بیه نظر جامعه و مردم نکتر آنشتر باشد عمدهیبسا تعداد آن از ازدواج ب

ح ننموده و ینند چندان تقبکیم یبا هم زندگ یستیا همزیو  یاند و بعنوان دوستردهکه ازدواج نکرا  ينگرد و زن و مرد یم
ت یز سراین یحقوق نظامشناختن نسب نامشروع به نظیر  یگاه یحتّ ین شناسائیشناسد، ایت میبرسم ياناً تا حدودیاح یحت
به مفهوم روابطی که مرد و زن و مخصوصاً مرد متعهد به عواقب ناشی از این نوع رابطه  روابط جنسی آزاد 66.ندک یم

نباشند وجه تمایز اصلی در این ارتباط است. بدین معنی که اگر طرفین طبق قواعد شرع پذیراي عواقب رابطۀ بین خود 
باشد. البتّه این  نیست بلکه ممدوح نیز میباشند رابطه از نوع رابطۀ آزاد به نکاح معاطات تبدیل شده و نه تنها مذموم 

   شود. موضوع جداي از روابط ایامی یا محصن با محصنه است که چون بضع زن در ملک مرد است مستوجب حد نیز می

برقراري رابطه زناشویی بین دو جنس مخالف فقط به شرط قبول تعهد طرفین نسبت به تعهدات ناشی از  -40
قابل قبول است. در این راستا مرد موظف به ایفاي  67ارچوب نکاح دائم یا موقّتبرقراري روابط زناشویی در چ

تعهدات زناشویی از قبیل صداق زن و نفقۀ زن و طفل اعم از خوراك و پوشاك و مسکن است و در عوض زن 
رفین کند. مفاد عقد و شروط مقبول ط اقدام به تمکین از مرد نموده و مالکیت بضع خود را به مرد اعطاء می

ضمن عقد براي نکاح دائم تا زمان استمرار جریان نکاح و پایان مدت عده بعد طالق و براي نکاح موقّت تا 
 پایان مدت عقد و تا پایان مدت عده براي طرفین الزم الرعایه است. 

 وجه تمایز رابطۀ جنسی زنا از ازدواج براي دو مجرد اختفاي آن است.  -41

عدم تعهد طرفین به تبعات زناشویی  ه سبببه قصد روابط زناشویی ب 68رفتندوست دختر یا دوست پسر گ -42
                                                                                                                                                                                                                                 ←  

مند سازند و [از خانه شوهر] بیرون نکنند پس اگر بیرون بروند در آنچه آنان به طور پسندیده در باره خود   کنند که آنان را تا یک سال بهره
 .انجام دهند گناهی بر شما نیست و خداوند توانا و حکیم است

شایستگی ه و فرض است بر مردان پرهیزگار که زنان طالق داده شده را ب .لِْلُمطَلََّقاِت َمَتاٌع ِ�ْلَمْعُروِف َحق�ا َعَلى اْلُمتَِّقنيَ وَ . 241سورة بقره، آیۀ  65
 .چیزي دهند

 ، مشهد.1390حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه، رسالۀ حقوق تطبیقی، انتشارات سلسله الرضا،  66
َر ُمَساِفِحَني َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن الّنَِساِء ِإالَّ َما َمَلَكْت َأْميَاُنُكْم ِكَتاَب ا�َِّ َعلَْيُكْم َوُأِحلَّ َلُكْم َما َورَاَء ذَ . 24 ۀسورة نساء، آی 67 تَـُغوا ِ�َْمَواِلُكْم ُحمِْصِنَني َغيـْ ِلُكْم َأْن تـَبـْ

ُهنَّ َفآتُوُهنَّ ُأُجورَ   ا�ََّ َكاَن َعِليًما َحكِ َفَما اْسَتْمتَـْعُتْم بِِه ِمنـْ
ُتْم بِِه ِمْن بـَْعِد اْلَفرِيَضِة ِإنَّ و زنان شوهردار [نیز بر شما  .يًماُهنَّ َفرِيَضًة َوَال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما تـََراَضيـْ

ست و غیر از این براي شما حالل اید [این] فریضه الهی است که بر شما مقرر گردیده ا  حرام شده است] به استثناي زنانی که مالک آنان شده
اید مهرشان را به   است که [زنان دیگر را] به وسیله اموال خود طلب کنید در صورتی که پاکدامن باشید و زناکار نباشید و زنانی را که متعه کرده

  .داوند داناي حکیم استاي به آنان بدهید و بر شما گناهی نیست که پس از مقرر با یکدیگر توافق کنید مسلما خ  عنوان فریضه
ْحَصَناُت ِمَن اْلُمْؤِمَناِت َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن الَِّذيَن اْليَـْوَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّّيَِباُت َوطََعاُم الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكتَاَب ِحلٌّ َلُكْم َوطََعاُمُكْم ِحلٌّ َهلُْم َواْلمُ  .5سورة مائده، آیۀ  68

َر ُمَساِفِحَني َوَال ُمتَِّخِذي َأْخَداٍن َوَمْن َيْكُفْر ِ�ْإلِ ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قَـ  ُتُموُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ ُحمِْصِنَني َغيـْ  .ميَاِن فَـَقْد َحِبَط َعَملُُه َوُهَو ِيف اْآلِخَرِة ِمَن اْخلَاِسرِينَ ْبِلُكْم ِإَذا آتـَيـْ
کتابند براي شما حالل و طعام شما براي آنان حالل است و [بر شما حالل  امروز چیزهاي پاکیزه براي شما حالل شده و طعام کسانی که اهل

← 
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ل ممنوع است. استثناء وقتی است که طرفین متعهد قبول آثار ناشی از برقراري رابطه طبق قواعد شرع و متحم
 مقررات شرعی وضع شده براي خود باشند.

به مفهوم اعالن روابط پنهان زناشویی دیگران و به عبارت حقوقی شهادت غیر مستند به مشاهده  69تشییع فحشاء -43
یا عدم اثبات عدالت شهود مصداق تشییع  70ذ و مساحقهینا، لواط، تفخو شهادت غیرهمزمان چهار مرد عادل بر ز

شهود است. 71فحشاء و مستوجب حد  

ب حقوق مرد و زن از حقوق شرعی آنان نسبت به یکدیگر روابط خارج از چارچوب توافق ازدواج موجب سل -44
 خواهد شد. 

و اگر کردند باید از آنها صرف  72زانی و زانیه اگر توبه نکنند و اصالح نکنند یا نکاح نکنند مستحقّ حد هستند -45
 73نظر نمایند.

 .شودینم ربا يچگونه آثاریبر روابط نامشروع هاز لحاظ حقوقی  -46

 شود. شبهه ساقط می 74حد با درأ -47

                                                                                                                                                                                                                                 ←  
شان است ازدواج با] زنان پاکدامن از مسلمان و زنان پاکدامن از کسانی که پیش از شما کتاب [آسمانی] به آنان داده شده به شرط آنکه مهرهای

خود بگیرید و هر کس در ایمان خود شک   ه آنکه زنان را در پنهانی دوسترا به ایشان بدهید در حالی که خود پاکدامن باشید نه زناکار و ن
 .کند قطعاً عملش تباه شده و در آخرت از زیانکاران است

َيا . 19سورة نور، آیۀ  69 نـْ ُتْم َال تـَْعَلُمونَ ِإنَّ الَِّذيَن حيُِبُّوَن َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ِيف الَِّذيَن آَمُنوا َهلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم ِيف الدُّ ُ يـَْعَلُم َوأَنـْ کسانی که دوست  .َواْآلِخَرِة َوا�َّ
اند شیوع پیدا کند براي آنان در دنیا و آخرت عذابی پر درد خواهد بود و خدا[ست که]   دارند که زشتکاري در میان آنان که ایمان آورده

 .دیدانیداند و شما نم می
ِيت . 15سورة نساء، آیۀ  70 اْلبُـُيوِت َحىتَّ يـَتَـَوفَّاُهنَّ اْلَمْوُت َأْو َجيَْعَل �َِْتَني اْلَفاِحَشَة ِمْن ِنَساِئُكْم فَاْسَتْشِهُدوا َعَلْيِهنَّ َأْربـََعًة ِمْنُكْم فَِإْن َشِهُدوا فََأْمِسُكوُهنَّ ِيف َوالالَّ

هار تن از میان خود بر آنان گواه گیرید پس اگر شهادت دادند آنان شوند چ  می زشتکاريو از زنان شما کسانی که مرتکب  .ا�َُّ َهلُنَّ َسبِيًال 
 .ها نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد یا خدا راهی براي آنان قرار دهد  [=زنان] را در خانه

ِذيَن يـَْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت مثَُّ َملْ �َْتُوا �َِرْبـََعِة ُشَهَداَء  .4 -5سورة نور، آیات  71
ِإالَّ  .فَاْجِلُدوُهْم َمثَاِنَني َجْلَدًة َوَال تـَْقبَـُلوا َهلُْم َشَهاَدًة أََبًدا َوُأولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ َوالَّ

 ا�ََّ َغُفوٌر رَِحيمٌ 
ِذيَن َ�بُوا ِمْن بـَْعِد َذِلَك َوَأْصَلُحوا فَِإنَّ

آورند هشتاد تازیانه   نمی دهند سپس چهار گواه و کسانی که نسبت زنا به زنان شوهردار می .الَّ
مگر کسانی که بعد از آن [بهتان] توبه کرده و به صالح آمده باشند که . به آنان بزنید و هیچگاه شهادتی از آنها نپذیرید و اینانند که خود فاسقند

 .خدا البته آمرزنده مهربان است
ُتْم تـُْؤِمُنوَن ِ��َِّ وَ لزَّانَِيُة َوالزَّاِين فَاْجِلُدوا ُكلَّ وَ ا .2سورة نور، آیۀ  72 ُهَما ِمائََة َجْلَدٍة َوَال �َُْخْذُكْم ِ�َِما رَْأَفٌة ِيف ِديِن ا�َِّ ِإْن ُكنـْ اْليَـْوِم اْآلِخِر َوْلَيْشَهْد اِحٍد ِمنـْ

خدا و روز بازپسین ایمان دارید در [کار] دین خدا نسبت  به هر زن زناکار و مرد زناکاري صد تازیانه بزنید و اگر به .َعَذابـَُهَما طَائَِفٌة ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ 
 .به آن دو دلسوزي نکنید و باید گروهی از مؤمنان در کیفر آن دو حضور یابند

ُهَما ِإنَّ ا�ََّ . 16سورة نساء، آیۀ  73 َذاِن �َْتَِياِ�َا ِمْنُكْم َفآُذوُمهَا فَِإْن َ�َ� َوَأْصَلَحا فََأْعِرُضوا َعنـْ
و از میان شما آن دو تن را که مرتکب . َكاَن تـَوَّاً� رَِحيًما  َواللَّ

 .پذیر مهربان است  شوند آزارشان دهید پس اگر توبه کردند و درستکار شدند از آنان صرفنظر کنید زیرا خداوند توبه  زشتکاري می
َها اْلَعَذاَب َأْن َتْشَهَد َأْرَبَع . 8، آیۀ نورسورة  74 که چهار بار به  یشود در صورت یکیفر ساقط م(زن)  ويو از . َشَهاَداٍت ِ��َِّ ِإنَُّه َلِمَن اْلَكاِذِبنيَ َوَيْدرَأُ َعنـْ

 .از دروغگویان است خدا سوگند یاد کند که او جداً
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 یابی یا موارد مشابه، از مصادیق قوادي نیست. هاي اینترنتی جفت تأسیس و ادارة دفاتر یا سایت -48

   و تجاوز آزار جنسی
اند که نگاه خاص مرد به زن را از مصادیق  موضوع آزار جنسی نیز رو به افراط گراییده و برخی تا آن حد افراط کرده

در اي نیز شده است.  خواهی عده که افراط آن بارز است و موجب سؤ استفاده و حتّی باج اند آزار جنسی تلقی کرده
شود.  نمیظاهري مستوجب جزا و کیفر بارز تعدي به حقوق دیگران نداشته باشد و حقوق اسالم نیت تا مصداق ظاهري 
  شود: در این ارتباط به موارد زیر اشاره می

منوط به اوالً عدم رضایت یا عدم قبول نهایی زن به دریافت آزار مربوطه و معیار آزار جنسی زن توسط مرد  -49
باشد. براي مثال نظر کردن بد و ممتد یا به  ثانیاً جرم بودن آزار وارده با احراز شرایط حقوقی تحقّق جرم می

خاص نظیر در موارد ولی مصداق آزار جنسی زن را ندارد.  75دفعات مرد به زن هرچند خالف دستور قرآن است
ة وفات شوهر مردان از ابراز خواستگاري بطور سربسته و قول و قرار پنهانی با زنی که شوهرش وفات یافته  عد

 76 اند. برحذر شده

جرم تلقی  77و برخالف دستور قرآن استهمچنین متلک گفتن ساده هرچند خالف ادب و آداب اجتماعی  -50
                                                                                                                                                                                                                                 

 ا�ََّ َخِبٌري ِمبَا َيْصنَـُعوَن َوُقْل لِْلُمْؤِمَناِت يـَْغُضْضَن ِمْن  ُقْل لِْلُمْؤِمِنَني يـَُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِهْم َوَحيَْفُظوا فـُُروَجُهْم َذِلكَ . 30- 31سورة نور، آیات  75
َأزَْكى َهلُْم ِإنَّ

َها َوْلَيْضرِْبَن ِخبُُمرِِهنَّ  نَّ َوَال يـُْبِديَن أَْبَصارِِهنَّ َوَحيَْفْظَن فـُُروَجُهنَّ َوَال يـُْبِديَن زِينَـتَـُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمنـْ
 لِبُـُعولَِتِهنَّ َأْو آَ�ئِِهنَّ َأْو آَ�ِء بـُُعولَِتِهنَّ َأْو َعَلى ُجُيوِ�ِ

زِينَـتَـُهنَّ ِإالَّ
نَاِء بـُُعولَِتِهنَّ َأْو ِإْخَواِ�ِنَّ َأْو َبِين ِإْخَواِ�ِنَّ َأْو َبِين َأَخَواِ�ِنَّ َأْو ِنسَ  َنائِِهنَّ َأْو أَبـْ رْبَِة ِمَن الّرَِجاِل َأِو الطِّْفِل الَِّذيَن َملْ ائِِهنَّ َأْو َما َمَلَكْت َأْميَانـُُهنَّ أَ أَبـْ ِو التَّابِِعَني َغْريِ أُوِيل اْإلِ

يًعا أَيَُّه اْلُمْؤِمُنو َيْظَهُروا َعَلى َعْورَاِت الّنَِساِء َوَال َيْضرِْبَن �َِْرُجِلِهنَّ لِيُـْعَلَم َما ُخيِْفَني ِمْن زِيَنِتِهنَّ َوُتوبُوا إِ  به مردان با ایمان بگو دیده  .َن َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ َىل ا�َِّ مجَِ
و به زنان با ایمان بگو دیدگان خود را [از هر  کنند آگاه است تر است زیرا خدا به آنچه می  فرو نهند و پاکدامنی ورزند که این براي آنان پاکیزه

نگردانند مگر آنچه که طبعا از آن پیداست و باید روسري خود را بر سینه نامحرمی] فرو بندند و پاکدامنی ورزند و زیورهاي خود را آشکار 
شان یا خویش [فرو] اندازند و زیورهایشان را جز براي شوهرانشان یا پدرانشان یا پدران شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران شوهرانشان یا برادران

نیازند یا کودکانی که بر عورتهاي زنان  نشان یا خدمتکاران مرد که [از زن] بی پسران برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنان خود یا کنیزا
دارند معلوم گردد اي مؤمنان همگی [از مرد و زن] به  اند آشکار نکنند و پاهاي خود را نکوبند تا آنچه از زینتشان نهفته می  وقوف حاصل نکرده

 . درگاه خدا توبه کنید امید که رستگار شوید
ْوَن ِمْنُكْم َوَيَذُروَن َأْزَواًجا يـَتَـَربَّْصَن ِ�َنـُْفِسِهنَّ َأْربـََعَة َأْشُهٍر َوَعْشًرا فَِإَذا. 234- 235قره، آیات سورة ب 76

ِذيَن يـُتَـَوفـَّ
بـََلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما فَـَعْلَن  َوالَّ

ُتْم ِيف أَنـُْفِسُكْم َعِلَم ا�َُّ أَ . تـَْعَمُلوَن َخِبريٌ ِيف أَنـُْفِسِهنَّ ِ�ْلَمْعُروِف َوا�َُّ ِمبَا  َساِء َأْو َأْكنَـنـْ
نَُّكْم َسَتْذُكُرونـَُهنَّ َوَلِكْن َال َوَال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما َعرَّْضُتْم بِِه ِمْن ِخْطَبِة الّنِ

َ يـَْعَلُم َما ِيف أَنـُْفِسُكْم فَ  تـَُواِعُدوُهنَّ ِسر�ا ِإالَّ َأْن تـَُقوُلوا قَـْوًال َمْعُروًفا َوَال   ا�َّ
ُلَغ اْلِكَتاُب َأَجَلُه َواْعَلُموا َأنَّ َ َغُفوٌر تـَْعزُِموا ُعْقَدَة الّنَِكاِح َحىتَّ يـَبـْ اْحَذُروُه َواْعَلُموا َأنَّ ا�َّ

برند پس هرگاه عده خود را به پایان    ه روز انتظار مگذارند [همسران] چهار ماه و د  میرند و همسرانی بر جاي می و کسانی از شما که می .َحِليمٌ 
و در باره آنچه . دهید آگاه است رساندند در آنچه آنان به نحو پسندیده درباره خود انجام دهند گناهی بر شما نیست و خداوند به آنچه انجام می

دانست که به زودي به یاد آنان خواهید  خدا می  ا گناهی نیستاید بر شم  شما به طور سربسته از آنان خواستگاري کرده یا در دل پوشیده داشته
و بدانید افتاد ولی با آنان قول و قرار پنهانی مگذارید مگر آنکه سخنی پسندیده بگویید و به عقد زناشویی تصمیم مگیرید تا زمان مقرر به سرآید 

 .خداوند آمرزنده و بردبار است داند پس از او بترسید و بدانید که که خداوند آنچه را در دل دارید می
ُهْم َوَال ِنَساٌء ِمْن ِنَسا. 11سورة حجرات، آیۀ  77 ًرا ِمنـْ ًرا ِمنـُْهنَّ َوَال تـَْلِمُزوا َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال َيْسَخْر قَـْوٌم ِمْن قَـْوٍم َعَسى َأْن َيُكونُوا َخيـْ ٍء َعَسى َأْن َيُكنَّ َخيـْ

ميَاِن َوَمْن َملْ يـَُتْب فَُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ أَنـُْفَسُكْم َوَال تـَنَ 
َ اِالْسُم اْلُفُسوُق بـَْعَد اْإلِ

اید نباید قومی قوم دیگر را   اي کسانی که ایمان آورده .ابـَُزوا ِ�ْألَْلَقاِب بِْئس
شاید آنها از اینها بهتر باشند و از یکدیگر عیب مگیرید و  ریشخند کند شاید آنها از اینها بهتر باشند و نباید زنانی زنان [دیگر] را [ریشخند کنند]

← 
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متلک مشمول بر شرایط قذف نشود. ولی دستمالی که  به شرطی کهکه مستوجب کیفر ظاهري باشد شود  نمی
 شود. شرایط تفخیذ یا سحق داشته باشد از مصادیق جرم تلقّی می

 آزار جنسی است. بارز مصادیق بوطه راضی نیست از رتجاوز به عنف که یک طرف از عمل م  -51

ه به برقراري رابطۀ جنسی تن دردهد اگر زن در قبال پیشنهاد دریافت امتیاز اعم از امتیاز شغلی یا مادي یا غیر -52
شود ولی اگر براي برقراري رابطۀ جنسی تهدید شود به شرطی که تهدید مبنی بر قطع  آزار جنسی محقّق نمی

 د. یاب میمصداق در اختیار زن قرار داده نباشد آزار جنسی مرد امتیازات یا امکانات متعلق به خود که 

 آزاردیده است. فرد تلقی جرم براي آن منوط به مطالبۀ  شود و آزار جنسی حق النّاس تلقی می -53

شود. ولی چنانچه مقاربت با رضایت زن صورت گیرد ولی  رضایت آزار دیده آناً موجب سقوط حقّ وي می -54
 موجب افضاء یا صدمه جسمانی به زن گردد موجب ضمان و مستوجب پرداخت دیه به زن است.

ت یارت با مقاربت و با رضاکازاله بو  موجب ضمان مهرالمثل استن زت یارت با مقاربت و بدون رضاکازاله ب -55
  ست.یثابت ن يزیانجام گرفته باشد چ

 یگرایی، تراجنسی و همجنسدگرباش

 ن دو بریاز ا یکنوع است، در تفوق هر  يانت نفس و بقایزه صیوانات و منجمله انسان غریه حیلکز موجود در یاهم غرا
زه ین غریه جزء اکزه جلب لذت را یدانسته و غر يانت نفوس را اقویزه صیغر یگروهات متفاوت است. ینظر يگرید

ات یه به ادامه حکن نظر است یند از اک ید نسل اقدام میوان به تولیند اگر حیگو یم دانند و یبشر م یم بر زندگکاست حا
 یگروه ند.ک یخود را زنده حس م يو يش دانسته و با بقایش عالقمند است و فرزند را بمنزله دنباله وجود خویخو
ش عالقمند است یند و اگر جاندار به وجود خویگو یدانند م یعت میر طبیتغیقانون ال ينوع را اقو يزه حفظ بقایگر غرید

انت نفس از یاو دستور داده شده است و صه عت بینوع از طرف طب يه حفظ و بقاکند از آن نظر است ک یرا حفظ م و آن
ردن جانداران به حفظ نسل کل نظر خود وادار یتحم يعت برایه طبکمعتقد است  78حفظ نوع است. شوپنهاورزه یاجزاء غر

وانات بصورت یرا در نر و ماده ح یه رابطه جنسک ین معنیده است به ایچ ياسهینند دسکه مشتقات آن را تحمل کنیو ا
له ینوسیعت بدیو طب شوند یکگر نزدیدیکش به یخو یاز جنسیقصد رفع نه درآورده است تا آنان ب یشخص ازیلذت و ن

زه مهار یعقل بر غر يرویست و فقط به نین وانات جدایر حیزه از سایت غریثیز از حیانسان ن ند.کل یقانون خود را تحم
عمال آن جا در راه ایت بیا محدودیزه و مبارزه با آن و یردن غرکنابود  برد و االّ یم ربکا یر عقالئیزند و آن را در مس یم

ل کیتشو د نسل و حفظ نوع یتولر مخالف با یه در مسک یهر مقرراتلذا باید گفت که  79ات است.یمخالف با مصلحت ح
   عت است.ید برخالف طبوف آن شیموجب تضعیا  باشدزه انسان است یجزء فطرت و غرکه م کخانواده مستح

                                                                                                                                                                                                                                 ←  
  .به همدیگر لقبهاي زشت مدهید چه ناپسندیده است نام زشت پس از ایمان و هر که توبه نکرد آنان خود ستمکارند

 .واي بر هر بدگوي عیبجو .َوْيٌل ِلُكّلِ ُمهََزٍة ُلَمَزةٍ . 1سورة همزة، آیۀ 
78 - Schopenhauer 

 ، مشهد.1390حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه، رسالۀ حقوق تطبیقی، انتشارات سلسله الرضا، حضرت  79
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اند که به دلیل اینکه این نوع  اي با طرح وضع حقوق براي روابط جنسی همجنسان موجب اشاعۀ این نوع روابط شده عده
شود علی القاعده حقوق جدیدي سواي همان روابط  روابط دور از طبیعت تناسل در بشر است و منجر به تولّد فرزند نمی

نیست و بلکه نباید با تبلیغ این نوع اعمال موجب انحراف نسل دوستی ساده بین همجنسان مستحق اعطاي حقوق جدید 
بشر از موضوع تناسل گردید. لذا اسالم حقوقی براي این دسته قائل نشده و تا وقتی این نوع اعمال به تجاهر نکشیده باشد 

  نماید.  با مرتکب آن برخوردي ندارد و او را از طریق دستورات اخالقی بصورت فردي نهی می

تعریف هرگونه رابطه بین مرد و زن بر مبناي نیازهایی است که طبیعت براي بقاي آن دو و نسل بشر مقرّر ارت دیگر به عب
کرده و حقوق ناشی از رابطۀ آن دو منبعث از آثار و عواقب رابطۀ آنان در جامعه و نسل است. چنانچه این رابطه منجر به 

قوقی که افراد در ارتباط با یکدیگر در جامعه دارند مصداق عدل نیست اثري در جامعه نباشد اتخاذ حقوقی مازاد بر ح
ها در چارچوب قوانین موضوعه بدون  زیرا عدل به معنی قرار دادن شیء در موضع له است. براي مثال حقوق همکالسی

هایی که روابط  نیاز به تشریع قوانین جدید در این ارتباط قابل تعریف است. حال چگونه حقوق جدیدي براي همکالسی
توان تعریف نمود. اگر رابطۀ ایشان از نوع غیر همجنس باشد که  جنسی (اعم از غیر همجنس یا همجنس) دارند می

عه بدان وتواند موجد اثر در نسل و نتیجتاً عواقب متعدد در طول حیات آنها و بعد از مرگ ایشان شود که حقوق موض می
پرداخته است. ولی بیش از این، رابطۀ همجنسان موجد اثر در نسل نیست و نتیجتاً اثري هم در حقوق آنها در زمان حیات 

  آورد که مستوجب وضع قانون و حقوق جدید براي آنها باشد.  و بعد از مرگ به وجود نمی

امواج استفادة بیش از حد از صنعت برق و  پدیده تراجنسیتی که بروز زیاد آن در جوامع فعلی را برخی ناشی از
که موجبات تغییر در ترشحات غدد اندوکرین و تغییرات خاص در ژنوم حیوان و انسان را فراهم آورده  80الکترومغناطیس

هاي صنعتی و محصوالت زراعی  و همچنین خوراك شود که سستی جنس نر و تهییج جنس ماده از حیوان را سبب می
 ها، کش حشره ها، کش ، قارچها کش آفتسموم شیمیایی دفع آفات نباتی (و انواع  )/تراریختهژن دگر( »کیژن ترانس«

این موارد سبب انواع اختالالت باشد.  نیز از مسائل قابل توجه میدانند  میشیمیایی  هاي و ریزمغذي و کودها )ها کش علف
  .شود می 84ییو دوجنسگرا 83ییهمجنسگرا ،82یتراجنس ،81یدگرباش

 شود: در این ارتباط موارد زیر تأکید می

و اعطاي حقوق زوجیت به دگرباشان مازاد  85دگرباش بودن در اسالم جرم نیست و منع نشده ولی مذموم است -56
                                                                                                                                                                                                                                 

 صنفی انجمن نشریه وتجهیزات تأسیسات سازي. مجله توسعه هاي ایمن وري و شیوه عوارض امواج الکترومغناطیس بر بهرهبیژن بیدآباد،  80

، صفحات 81مسلسل  شماره 28 جدید شماره دوره 1390 ایران، قسمت اول در شماره بهار صنعتی تجهیزات و تأسیسات پیمانکار شرکتهاي
   .54- 57، صفحات 82مسلسل  شماره 29 شماره جدید دوره 1390. قسمت دوم در شماره تابستان 64- 79

http://www.bidabad.ir/doc/electromagnetic-bahrevari.pdf 
81 Transvestism  
82 Transsexual  
83 Homosexual  
84 Bisexual  

اش بر آن آمین  کند و مالیکه اند که خداوند آنان را از باالي عرش خود لعنت می ایفهطبه رسول خدا (ص) نسبت داده شده که فرمود: چهار  85
مردي است که تشبه  - 2مضیقه بیاندازد و تزویج نکند و کنیز نخرد براي اینکه داراي فرزند نشود. کسی است که خود را در حصر و  -1 گویند:

سازد در  زنی است که خود را شبیه مردان می - 3سازد در حالیکه خداوند او را مذکر آفریده است.  کند و خود را شبیه زنان می به زنان پیدا می
← 

http://www.bidabad.ir/doc/electromagnetic-bahrevari.pdf
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 نیست. و طبیعت ا هبر حقوق انسانی آنان موافق با خلقت آن

تر با یکدیگر موجب همانطور که دوستی و معاشرت عادي دو پسر با یکدیگر یا دوستی و معاشرت دو دخ -57
شود همینطور رفت و آمد دو همجنس با هم و برقراري وطی یا  براي هیچکدام از طرفین نمی جدید حقوقی

 شود که جامعه حقوق جدیدي به آنها اعطا نماید.  سحق مستوجب آن نمیتفخیذ یا 

خود مشتمل بر همه تراجنس بودن مرد یا زن در اسالم تقبیح نشده و ازدواج تراجنس با تراجنس مخالف  -58
 حقوق زوجیت براي هر دو و بحسب حقوق جنسیت فیزیکی آنان است.

؛ هرچند تغییر خلق خداوند ناپسند هرچند فرد در اقدام به جراحی دربارة خود و تغییر جنسیت خود مخیر است -59
به  شود تا حقوق جنسیت فیزیکی وي از او سلب شود و حقوق جنس مخالف ولی عمل وي موجب نمی ،86است

 او اعطاء شود. 

هاي مختلف جنسی نیز  و شامل همۀ دارندگان گرایش 87تنابز، استهزاء و ریشخند بطور کلی ممنوع است -60
 شود. می

و همچنین سبب تضییع حقوق  شود مساحقه و لواط و وطی بهایم ممنوع است زیرا موجب از بین رفتن نسل می -61
 88.گردد می جنس مخالف

                                                                                                                                                                                                                                 ←  
کسی است که مردم را گمراه کند و فریب دهد، به فقیر و مسکین گوید: بیا تا تو را چیزي دهم،  - 4ت. حالی که خداوند او را مؤنّث آفریده اس

گوید: از حیوان بر حذر باش در حالی که جلو او چیزي نیست، و کسی از  گوید چیزي با خود ندارم، و به شخص نابینا می آید می وقتی فقیر می
  کند. و او را گمراه می دهد پرسد و او عوضی جواب می او آدرس می

ء وقد خلقه ا�ّٰ ذكرًا، او املرأة اربع لعنهم ا�ّٰ من فوق عرشه وامّنت عليه مالئكته اّلذي حيصر نفسه فال يتزّوج وال يتسّري لئّال يولد له، والّرجل يتشّبه �لّنسا
ٌء، ويقول للمكفوف: اّتق الّدابة وليس بني  اعطك فاذا جاء يقول ليس معي شيتتشّبه �لّرجال وقد خلقها ا�ّٰ انثي، ومضّلل الّناس يقول للمسكني: هلّم 

  .ٌء، والّرجل يسأل عن دار القوم فيضّلله يديه شي
هجري  1344حضرت حاج مالّسلطانمحمد بیدختی گنابادي، بیان السعادة فی مقامات العبادة، چاپ دوم، در چهار مجلد رقعی به زبان عربی، 

 سورة نور. 33دانشگاه تهران. جلد دهم ترجمه، ذیل آیۀ شمسی، چاپخانۀ 
ُنَّ . 119سورة نساء، آیه  86 َعاِم َوَآلُمَرنـَُّهْم فَـَليُـَغّريِ ْن ُدوِن ا�َِّ فَـَقْد َخِسَر  َخْلَق ا�َِّ َوَمْن يـَتَِّخِذ الشَّْيطَاَن َولِي�ا مِ َوَألُِضلَّنـَُّهْم َوَألَُمّنِيَـنـَُّهْم َوَآلُمَرنـَُّهْم فَـَليُـبَـّتُِكنَّ آَذاَن اْألَنـْ

دهند، و هر  رییببرند و امر کنم تا خلقت خدا را تغرا  واناتیو سخت گمراهشان کنم و به آرزوها درافکنم و دستور دهم تا گوش ح .ُخْسَراً� ُمِبيًنا
  .است کرده انیسخت ز آشکار یانیزبه نه خدا را،  ردیگبرا دوست  طانیکس ش

ُهْم َوَال ِنَساٌء ِمْن ِنَسا. 11سورة حجرات، آیۀ  87 ًرا ِمنـْ ًرا ِمنـُْهنَّ َوَال تـَْلِمُزوا َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال َيْسَخْر قَـْوٌم ِمْن قَـْوٍم َعَسى َأْن َيُكونُوا َخيـْ ٍء َعَسى َأْن َيُكنَّ َخيـْ
 ا
َ
ميَاِن َوَمْن َملْ يـَُتْب فَُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ أَنـُْفَسُكْم َوَال تـََنابـَُزوا ِ�ْألَْلَقاِب بِْئس

اید نباید قومی قوم دیگر را   اي کسانی که ایمان آورده .ِالْسُم اْلُفُسوُق بـَْعَد اْإلِ
از یکدیگر عیب مگیرید و  ریشخند کند شاید آنها از اینها بهتر باشند و نباید زنانی زنان [دیگر] را [ریشخند کنند] شاید آنها از اینها بهتر باشند و
  .به همدیگر لقبهاي زشت مدهید چه ناپسندیده است نام زشت پس از ایمان و هر که توبه نکرد آنان خود ستمکارند

 .واي بر هر بدگوي عیبجو .َوْيٌل ِلُكّلِ ُمهََزٍة ُلَمَزةٍ . 1سورة الهمزة، آیۀ 
ه است و در شراب هشتاد تازیانه و چگونه زنا بدتر شد؟ فرمود: به جهت تضییع از حضرت صادق (ع) پرسیدند که چرا حد در زنا صد تازیان« 88

الرضا است که حضرت رسول ص فرمود که لواط حرام شده  نطفه و گذاشتن او را در غیر موضعی که خدا فرمود که حرث شما است. و در فقه
آنها کرده. و معلوم است که حکمت در حرمت لواط فساد حق به جهت آنچه که در اوست از فساد و بطالن حق زنها که خداوند ترغیب بر 

← 
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مگر به تجاهر آشکار از مواردي است که طبق قواعد اثبات فقهی این نوع اثبات رابطۀ جنسی دو همجنس  -62
 جرائم قابل اثبات نیست.

براي  روابط جنسی دو همجنس، مخالف با هدف طبیعت و نوعی کژروي است. این نوع رابطه موجد حقّ -63
 شود و تا وقتی تجاهر به فسق نشود جرم و مستحق جزا نیست.  هیچکدام از طرفین نمی

  اخالقیموارد 
 يازهیانگ هره ا بیند و یهم آ ش گردیو هوس مطلق خو يل و هویه به مکاند امالً آزاد نبودهک ياچ جامعهیه زن و مرد در

داشته  يامهکنظر بوده و مقررات حایل و اداره و انحالل آن ذکیهمواره در تش یه جامعه انسانکبتوانند از هم جدا شوند بل
متدرجاً  .بوده است ین مقررات بدواً بر عرف و عادات اخالقیا يمبنا افراد مجاز نبوده است. يه تخلف از آن براکاست 
قلمرو اخالق حسنه . رده استکدا یپ یاجتماع يدرآمده و ضمانت اجرا یبصورت مقررات حقوق یقواعد اخالق یبعض

ان کا میدر زمان  یشناخته شده ولن مجاز یان معکا میه در زمان ک يان متفاوت است و چه بسا امرکبرحسب زمان و م
 یا برادرزاده با خاله و خالو با خواهرزاده در حقوق فرانسه طیمثالً ازدواج عمو عمه  .با اخالق حسنه باشد یگر منافید

ص اخالق حسنه یتشخ یلکبطور . مطلقاً با اخالق حسنه منافات دارد یاسالم يشورهاکدر حقوق  یآزاد است ول یطیشرا
ل یرا بر علم حقوق تحم یه قواعد مسلمه اخالقکاست  یواقع مانند پل ملت است و عرف در یول و قطعبا عرف متدا

آن در واقع قاعده  يه اخالق حسنه و مبنایمنشأ اول آورد.یمدون درم یجاً آن را بصورت قانونیند و چه بسا تدرک یم
  89.امالً روشن استک ین مبدأ در مسائل جنسیص ایاست و تشخ یمذهب

فرماید من براي تمام کردن  و رسول خدا (ص) می برقراري روابط انسانی بر اساس اخالق از اهم تأکیدات اسالم است
بدانکه انسان « 91فرمایند: ردستان مییکردن با ز یال و مهربانیلت خدمت کردن عیدر فض 90.مکارم اخالق مبعوث شدم

ه یفۀ الهیه که لطیفۀ انسانیردستان دارد، و بحسب مقام عقل و لطیدن بر زیتکبر ورز يسباع وار اقتضا یوانیبحسب نفس ح
د سيّ ن مقام است که گفتند: ین، و بحسب ایردستان و ضعفا و عاجزینمودن با ز یاست ترحم کردن و مهربان یاست مقتض

ر ورزد، آن ران تکبیردست و ضعفا بفروشد و نسبت به کوچکان و فقی، پس آن کس که مناعت بر زالقوم خادم الفقراء
گران را بر مسند خالفت او یخود معزول ساخته و د یل و از ملک موروثی(ع) و رحمان است ذل یعقل را که مظهر عل

م مبتال دارد، و آن کس که با یم بعذاب الیانۀ جحیسازد و خود را در م یا میمۀ دوزخ مهیقه هیالحق یده، و فینشان
(ع) را بر مسند خالفت  ید، علیار نمایشوق و رغبت بر همه کار اخت يرا از رود و خدمات آنها یبرآ یردستان به مهربانیز

سلمان طانست معزول و مخذول نموده و مقام، یرا که مظهر ش یوانیان بسته و نفس حیوار بر م ده و کمر خدمت سلمانینشان
                                                                                                                                                                                                                                 ←  

اند و وطی بهیمه را حرام  اند و وطی در دبر زن را حرام کرده زنان و فساد نسل است و ضایع شدن نطفه و به این سبب استمناء را حرام کرده
  ».رود به زن امر نسل و تناسل از میان می اند که اگر مرد به مرد اکتفاء کند و زن اند و مساحقۀ زنان را حرام کرده کرده

 .75-76، تهران، صص 1382حضرت حاج مالّ علی بیدختی گنابادي، ذوالفقار، در حرمت کشیدن تریاك، چاپ چهارم، انتشارات حقیقت، 
 ، مشهد.1390حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه، رسالۀ حقوق تطبیقی، انتشارات سلسله الرضا،  89
َا بُِعْثُت ِألُمتََِّم َمَکارَِم اْألَْخَالقِ  90  .ِإمنَّ
91 1353عادات، انتشارات حقیقت، چاپ دوم، حضرت حاج سلطانمحمد بیدختی گنابادي سلطانعلیشاه، مجمع الس. 
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ردستان و ضعفا و یبا ز یو مهربانال یلت خدمت عیار در فضین جهت است که اخبار بسی، را گرفته، و از اتيا اهل البمنّ 
  » ست ...یع و جمع در کتاب ممکن نیتام و فقرا وارد شده است، که حصر جمیا

نها به رفق یدر معاشرت با تمام ا کد شخص سالیبا« 92فرمایند: ر مییان آداب معاشرت با زن و فرزند و سایهمینطور در ب
ۀ ت یکچیه یعنیباشد،  ند و در هنگام امر کاده از قدر طاقت و حوصله آنها از آنها توقّع نیز ند وکف نیلکرا به اعمال شاقّ
 ین زبانیریند و به شکند و وقت مالقات با صورت گشاده و وسعت قلب و لب خندان مالقات ک یامر و نه یبه نرم یو نه

ه زن و کند مثل آنها ک یهو همرا يند و با اطفال هم بازکبا زن مزاح و مالعبه  یند. و گاهک یو اظهار محبت امر و نه
ه در خانه چون اطفال به مزاح و کلمات بزرگان است که از کر باشند یبت او دلگیخوشنود و در غ کدن سالیفرزند از د

به  یساعت که چون سالک. ُهنَّ َلِعباٌت فَاْلَعُبوا ِ�ِنَّ ه فرمودند: کلعب با آنها مشغول شود و در خارج چون رجال با وقار باشد 
ذات نفسانیه اگر اکند کشتر یه بیج قوه شوقیمالعبۀ با آنها بود ته حرارت  یند ساعت ثانکمالعبه  ین ساعت به جهت تلذّ

شما  يایه از دنکن جهت فرمود یه از ایشتر شود و آن حضرت صلوات اهللا علیب بیشوق افزون گردد و توجه به جانب غ
ة شوقیز حرارت را به هیخوش ن يون بیخوش، چون ا يردم: بوکار یز اختیسه چ ه را مشتد سازد، و زنها را یجان آورد و قؤّ

ز اول اعانت یآن دو چ یعنیا است یه از جملۀ دنکه را مشتد سازد، و نور چشم من در نماز است یه آنهم قؤة شوقک
دهند من را بر توجه تام و التذاذ به مناجات حضرت عالّم. و در آنچه دارد از اسباب راحت، زن و فرزند را بر خود  یم

ابد بر جفت خود مبذول دارد و بر او عرضه دارد و یه آنچه بکد آموخت یار فتوت را از خروس باکن یه در اکمقدم دارد 
جفت  یکگانه نزدیه نگذارد بکه خود را در معرض تلف آورد کاموزد یب د از خروسیرت را هم بایبعد خود بخورد و غ

د او را به شفقت با زن و فرزند از خاطر ید بایند چون به خانه آیغبار مالل بر خاطر او نش یسکاو رود. و اگر در خارج از 
ندان گرداند و چون داخل شود با آنها خاطر آنها را برنجاند و رنجش خاطر خود را هم دو چ یه به درشتکنید نه ایبزدا

ُفِسُكْم حتَِيًة ِمْن ه فرمود : کال است چنانیع ین باعث دلخوشیه همکرد یسبقت به سالم گ فَِاذا َدَخْلُتْم بُيوً� َفَسلُِّموا َعلي اَنـْ
َكًة طَيَبًة.

َ
ر خانۀ خود شما یباشد و چه غد چه خانه خود شما ینکد بر اهل خانۀ سالم یچون داخل خانه شو ینیع ٩٣ِعْنِداِ� ُمبار

ز یف دهد؛ اگر خادم و خادمه دارد بر آنها نیال تخفینند بر شما. و در خدمت خانه تا تواند بر عکه اهل خانه رد سالم ک
  ه بعض خدمات را خود متحمل شود. کف دهد بلیتخف

ه و یاهللا عل یشد بر ما رسول خدا صلّ ه داخلکه فرمود یر صلوات اهللا علیه حضرت امکرده است کت یدر جامع االخبار روا
ابوالحسن از من بشنو و  يه اکردم. آن حضرت فرمود ک یم كگ نشسته بود و من عدس پایش دیآله، و فاطمه در پ

ه خواهد بود کنیند زوجۀ خود را در خانۀ آن زن مگر اکه اعانت کست ین يچ مردیم مگر از امر پرودگار خود هیگو ینم
ه روزش را روزه بدارد و شبش را در نماز باشد و عطا کسال یکه بر بدن اوست عبادت ک یاو به قدر هر موئ ياز برا

ه ک یسک یعل يرا. ا یسیعقوب و عین را مثل داود و یرده است صابرکرد خداوند او را ثواب مثل آنچه عطا کخواهد 
ند و خواهد نوشت از ک یوان شهدا ثبت میخداوند در دال باشد در خانه او و تأنَّف نورزد، اسم او را یمشغول خدمت ع

رد در کو عمره و عطا خواهد  یثواب حج ید را و خواهد نوشت به هر قدمیثواب هزار شه یاو در ازاء هر روز و شب يبرا
                                                                                                                                                                                                                                 

 .1384، والیتنامه، انتشارات حقیقت، چاپ دوم، حضرت حاج سلطانمحمد بیدختی گنابادي سلطانعلیشاه 92
َكًة طَّيَِبةً  .61، آیۀ نورسورة  93

َ
ُموا َعَلى أَنـُْفِسُكْم حتَِيًَّة ِمْن ِعْنِد ا�َِّ ُمَبار

[که گفته شد] درآمدید به  یهای پس چون به خانه  .فَِإَذا َدَخْلُتْم بـُُيوً� َفَسلِّ
 . که نزد خدا مبارك و خوش است يیکدیگر سالم کنید درود
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ساعت در خدمت خانه بهتر است از عبادت هزار سال  یک یعل يدر بهشت. ا يشهر یکه در بدن دارد ک یازاء هر رگ
ه و از عزردن هزار بنده و از هزار غَکاز هزار حج و هزار عمره و بهتر است از آزاد و  ض و از هزار جمعه یادت هزار مریو

ه در راه خدا به جهاد بفرستد و بهتر که بپوشاند و از هزار اسب کند و هزار برهنه کر یه سکو هزار جنازه و هزار گرسنه 
 يند. ایان خود را در بهشت ببکه مک یرون نرود مگر وقتیا بیند و از دنکن تصدق کیه بر مساکنار یاو از هزار د ياست برا

 يرد. و مهرهاکر خواهد بود و غضب پروردگار را خاموش خواهد یباکفّارة کال یه تأنّف نورزد از خدمت عک یسک یعل
ا ید یا شهیق یال را مگر صدیند عک یخدمت نم یعل يرد. اکاد خواهد ین خواهد بود و حسنات و درجات را زیحورالع

ه فرمود حق کند بعفو و اغماض بگذراند یب یا و آخرت را بخواهد. و چون از زن درشتیر دنیاو خ يه خداوند براک یسک
د از یند، پس بر حذر باشیشما يدشمنها یه از جمله ازواج و اوالد شما بعضک ین به درستیگروه مؤمن يشأنه ا یتعال
د و ین ندارکید و دل را بر آنها چریافات با آنها نباشکد؛ و اگر در مقام میدرباره آنها از دست ندهن خود را یه دک ٩٤آنها
َو م است. و فرمود: یه خداوند غفور و رحکرا ید زینیب ید از خداوند مغفرت و مهربانینک یآنها را چشم پوش يبد

ه اگر از آنها خوش کباشند  یرو م ا زشتیگو  خو و زشت د اگر چه درشتینکبا آنها معاشرت  یعنی ٩٥.عاِشُروُهنَّ ِ�ْلَمعُروفِ 
ار در یر بسید و خداوند خیراهت داشته باشکرا  يزیه شما چکبسا هست  یروئ ا زشتی یخوئ د بواسطۀ درشتینداشته باش

لق زوجه خود خداوند اجر اوکه صبر ک یسکه کشما قرار دهد. و در خبر است  يآن برا وب یرا مثل اجر ا ند بر سوء خُ
ه کرده کرا نظم  یخ ابوالحسن خرقانیت شیاکل افسانه حیه الرّحمه بر سبیعل يش قرار دهد. و مولویه السالم بر بالیعل

  گفته است: 

  ار منگیبر نر یش يدیشک کیبار زن               يدیشک یگرنه صبرم م

ه که زن فرعون. و گفته شده است یاو اجر خواهد بود مثل اجر آس يند بر سوء خلق شوهر خود براکه صبر کهم  یو زن
 یو فرمود حق تعال ...ت آنها است. یه حسن خلق با زنها متحمل شدن اذّکردن آنها بلکت نایست حسن خلق با آنها اذین

َعِة َاْن يُؤُتوا ُاوِيل الُقريب َواملَ شأنه:  ساكَني َو املُهاِجريَن يف َسبيِل اِ� َوْلَيعُفوا َو لَيْصَفُحوا َاال حتُِبُّوَن َان َوال �َتِل ُاوُلوا اْلَفْضِل ِمنُكْم َو السَّ
ردن از اسائه آنها، و اقرب کو عفو  یالقرب يدر احسان به ذو یب فرمود به ابلغ وجهیترغ ٩٦يغِفَراُ� َلُكْم َواُ� َغُفوٌر رَحيٌم.

 یعنیاست  یسبب يالقربا ياست و اقرب ذو یانکم يالقربا ياند و زن اقرب ذو اوالد و آباء یجسمان يالقربا يذو
ن بزرگها است برشما. اگر عفو و اغماض یه بزرگترک یسکد نسبت به آن یر قصور باشیاز تقص یه خالکد یستین یکچیه

ه کوشد کچندان ن یدر دعابت و مزاح و نرمن کد لینکرفتار  یکیردستان به نید با زید و احسان او را خواهانیحق را طالب
ع آنها رفتار یدرباره زنها فرموده با جم یه حق تعالکه به همان دستور کبت آن از نظر زن و فرزند و خدم برود بلیه یلّکب

                                                                                                                                                                                                                                 
 ا�ََّ َغُفوٌر رَِحيمٌ الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ ِمْن َأْزَواِجُكْم َوَأْوَالدُِكْم َعُدو�ا َلُكْم فَاْحَذُروُهْم َوِإْن تـَْعُفوا َوَتْصَفُحوا َوتـَغْ َ� أَيـَُّها . 14، آیۀ تغابنسورة 94

 یکسان يا .ِفُروا فَِإنَّ
بر حذر باشید و اگر ببخشایید و درگذرید و از همسران شما و فرزندان شما دشمن شمایند از آنان  یاید در حقیقت برخ  که ایمان آورده
 .خدا آمرزنده مهربان است یبیامرزید به راست

  َو عاِشُروُهنَّ ِ�ْلَمعُروِف. .19، آیۀ نساءسورة  95
بُّوَن َأْن يـَْغِفَر َوَال �ََْتِل ُأوُلو اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالسََّعِة َأْن يـُْؤُتوا أُوِيل اْلُقْرَىب َواْلَمَساِكَني  .22، آیۀ نورسورة  96

َواْلُمَهاِجرِيَن ِيف َسبِيِل ا�َِّ َوْليَـْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأَال حتُِ
ُ َغُفوٌر رَِحيمٌ  ُ َلُكْم َوا�َّ دولتان شما نباید از دادن [مال] به خویشاوندان و تهیدستان و مهاجران راه خدا دریغ ورزند و باید  داران و فراخ  و سرمایه .ا�َّ

 .و کنند و گذشت نمایند مگر دوست ندارید که خدا بر شما ببخشاید و خدا آمرزنده مهربان استعف
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نَّ فَِان َاطَعَنكم َفال تـَْبُغوا َعَليِهنَّ َسبيًال ِانَّ اَ�  َواّلاليت َختافُوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َو اْهُجُروُهنَّ ِيف اَملضاِجِع َو اْضرِبُوهُ ه فرمود: کند ک
ف زینکن یادتیه اگر به اطاعت آمدند بر آنها زکفرمود ...  ٩٧كاَن َعِليًا كبريًا. عنُّ ه شما تسلّط به که چنانکد ینکاد نید و تَ

د. و ینکد به همان اندازه رفتار ید توقّع داره از خداونکست به هراندازه ید خدا را بر شما تسلّط و برتریردست خود داریز
خود بهشت  يند خانه خود را براکال خود رفتار یاند با اهل و ع او داده يه خداوند و خلفاک يهرگاه انسان به همان دستور

الّناُس َيْطلُبوَ�ا ِيف : ِاّين َوَضْعٌت الّراَحَة ِيف اآلِخَرِة و ه فرمودکد یم آخرت خواهد بخشکخود را ح يایقرار خواهد داد و دن
نيا َفَميت جيَُِدوَ�ا. سر خواهد شد و به زبان حال خواهد یاو م يا براین دنید در آخرت داشته باشد در همیه باک یراحت یعنیالدُّ

ب یعنی ٩٨ِاّ� ُكّنا قـَْبُل يف َاْهِلنا َمْشِفقَني َفَمنَّ ا�ُ َعَلينا َو َوقينا َعذاَب السُُّموم. ه:کۀ مباریخواند آ ا یم در دار دنیه از جحک یآن لَه
م یه صورت جحک یائیم و دنیردستان از آن محفوظیرسد ما بواسطه حسن خلق و شفقت بر اهل و ز یبه بندگان خدا م

د به شفقت باشد و از یردستان بایوسته با زیه پکن است یم. و مجمل اینیب یچ نمیم هیر نعیه غکما آخرت است  ياست برا
لّات  آنها و درباره خود نسبت دهد و از  ةر خود درباریآنها عفو و اغماض داشته باشد و زالّت آنها را به قصور و تقصز
ه و ردع آنها از آن یند و بعد به جهت تنبکر خود مالمت ید و اول خود را بر قصور و تقصیایجان نیمات آنها به هینامال
ر خود داند یه منشأ زالَت آنها را تقصک ین معنیبه ا –ند، و انصاف دهد کر ا امیند ک یند و نهکست آنها را مالمت یناشا

ه عقل آنها را در کد انصاف خواست یبا یه وقتکرا ید؛ زیانصاف نجو یکچیو از ه -ردن از آنها کتا آسان شود عفو 
را همه وقت و كلَِّم الّناَس َعلي َقدِر ٌعُقوِهلم شدند  یردست نمیز يدرجه عقل خود داند و اگر عقل آنها به آن درجه بود

  » منظور نظر دارد.

 گردد: متذکّر می فوقموارد با در ارتباط 

 99واج براي آرام گرفتن افراد است و خداوند بین آنها دوستی و مهربانی قرار داده است.دخلقت از -64

داشته باشد توصیه به تحمل زن شده مرد به معاشرت نیک با زنان مکلّف شده و حتّی اگر زن را کراهت  -65
 100است.

 102و آنها را تشویق به ازدواج نمود. 101باید براي ازدواج افراد مجرد قدم برداشت -66

                                                                                                                                                                                                                                 
  .34، آیۀ نساءسورة  97
 . 26-27ات ، آیطورسورة  98
َها َوَجَعَل . 21سورة روم، آیۀ  99 َنُكْم َمَودًَّة َوَرْمحًَة ِإنَّ ِيف َذِلَك َآلَ�ٍت ِلَقْوٍم يـَتَـَفكَُّرونَ َوِمْن آَ�تِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنـُْفِسُكْم َأْزَواًجا لَِتْسُكُنوا ِإلَيـْ و از . بـَيـْ

هاي او اینکه از خودتان همسرانی براي شما آفرید تا بدانها آرام گیرید و میانتان دوستی و رحمت نهاد آري در این براي مردمی که   نشانه
 .هایی است اندیشند قطعاً نشانه می
َساَء َكْرًها َوَال تـَْعُضُلوُهنَّ لَِتْذَهُبوا بِبَـْعضِ . 19 هنساء، آیسورة  100

لُّ َلُكْم َأْن َترِثُوا الّنِ
ُتُموُهنَّ ِإالَّ َأْن �َِْتَني بَِفاِحَشٍة ُمبَـّيَِنٍة  َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال حيَِ َما آتـَيـْ

ًرا َكِثريًاَوَعاِشُروُهنَّ ِ�ْلَمْعُروِف فَِإْن َكرِْهُتُموهُ  ًئا َوَجيَْعَل ا�َُّ ِفيِه َخيـْ شما حالل نیست که زنان  ياید برا  که ایمان آورده یکسان يا .نَّ فَـَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشيـْ
اید [از چنگشان به   از آنچه را به آنان داده یتا بخش] دیضراراً زنان را از نکاح کردن منع نکن[را به اکراه ارث برید و آنان را زیر فشار مگذارید 

را خوش  يرفتار کنید و اگر از آنان خوشتان نیامد پس چه بسا چیز یشوند و با آنها بشایستگ يآشکار يدر] برید مگر آنکه مرتکب زشتکار
  .دهدیدارید و خدا در آن مصلحت فراوان قرار م ینم

َني ِمْن ِعَبادُِكْم َوِإَماِئُكْم ِإْن َيُكونُوا فـَُقَراَء يـُْغِنِهُم ا�َُّ ِمْن َفْضِلهِ َوأَْنِكُحوا  .32سورة نور، آیۀ  101
همسران خود و  بی .َوا�َُّ َواِسٌع َعِليمٌ  اْألََ�َمى ِمْنُكْم َوالصَّاحلِِ

← 
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 103زن و مرد در مورد نمو و تربیت فرزند وظیفۀ مشترك دارند. -67

 104همسرداري هستند. ۀفیزن و مرد به میزان مسئولیت محوله به هر کدام نسبت به یکدیگر وظ -68

  حجاب
در اسالم نظر شهوترانی منع شده و تأهل را « 105فرمایند که: همچنین در باب حجاب نسبت به مرد و زن هر دو مطرح می

ُقْل ِلْلُمْؤِمنَني  106اند، از اینرو در اسالم نظر دوختن به بیگانه منع شده است و در قرآن است: نوع امر کرده يهم براي بقا
َهلُْم ِانَّ اَ� َخبٌري ِمبا يْصَنُعوَن َو ِقْل ِلْلُمْؤِمناِت يْغُضْضَن ِمْن اَْبصارِِهنَّ َو ْحيَفْظَن  یٰ ُظوا فـُُروَجُهْم ذِلك َازْكيُغضُّوا ِمْن اَْبصارِِهْم َو ْحيفَ 

(ص) بگو به مؤمنین که از نگاه به نامحرم از روي شهوت  یعنی: اي محمد فـُُروَجُهنَّ َواليْبديَن زيَنَتُهنَّ ِاّال ماَظَهَر ِمْنها
خودداري نمایند و فروج خود را حفظ کنند که این امر بهتر و پاکتر است براي آنها و خداوند آگاه است به آنچه 

ند مگر کنند، و بگو به زنهاي مؤمنه که نظر به مردان بیگانه نکنند و حفظ فروج نمایند و زینتهاي خویش را ظاهر نکن می

                                                                                                                                                                                                                                 ←  
 .ز خواهد کرد و خدا گشایشگر داناستنیا غالمان و کنیزان درستکارتان را همسر دهید اگر تنگدستند خداوند آنان را از فضل خویش بی 

تَـَياِتُكُم اْلُمْؤِمَناِت َوا�َُّ َأْعَلُم �ِِميَاِنُكْم َوَمْن ملَْ َيْسَتِطْع ِمْنُكْم َطْوًال َأْن يـَْنِكَح اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمنَاِت َفِمْن َما َمَلَكْت َأْميَاُنُكْم ِمْن فَـ  .25سورة نساء، آیۀ  102
َر ُمَساِفَحاٍت َوَال ُمتَّ  بـَْعُضُكْم ِمنْ  ِخَذاِت َأْخَداٍن َفِإَذا ُأْحِصنَّ فَِإْن أَتـَْنيَ بَِفاِحَشٍة فَـَعَلْيِهنَّ بـَْعٍض فَاْنِكُحوُهنَّ �ِِْذِن َأْهِلِهنَّ َوآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ ِ�ْلَمْعُروِف ُحمَْصنَاٍت َغيـْ

ٌر َلُكْم َوا�َُّ َغُفوٌر رَِحيمٌ ِنْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَناِت ِمَن اْلَعَذاِب ذَ   اْلَعَنَت ِمْنُكْم َوَأْن َتْصِربُوا َخيـْ
َ
تواند  و هر کس از شما از نظر مالی نمی .ِلَك ِلَمْن َخِشي

شما داناتر زنان پاکدامن با ایمان را به همسري درآورد پس با دختران جوانسال با ایمان شما که مالک آنان هستید [ازدواج کند] و خدا به ایمان 
شان به همسري [خود] درآورید و مهرشان را بطور پسندیده به آنان بدهید پاکدامن باشند   است [همه] از یکدیگرید پس آنان را با اجازه خانواده

مجازات] گیران پنهانی نباشند پس چون به ازدواج [شما] درآمدند اگر مرتکب فحشا شدند پس بر آنان نیمی از عذاب [= نه زناکار و دوست
 .زنان آزاد است این براي کسی از شماست که از آالیش گناه بیم دارد و صبر کردن براي شما بهتر است و خداوند آمرزنده مهربان است

ُتْم ِمْن ُوْجدُِكْم َوَال ُتَضارُّوُهنَّ لُِتَضّيُِقوا َعَلْيِهنَّ َوِإْن  . 6سورة طالق، آیۀ  103 ُكنَّ ُأوَالِت َمحٍْل فَأَْنِفُقوا َعلَْيِهنَّ َحىتَّ َيَضْعَن َمحَْلُهنَّ فَِإْن َأْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكنـْ
َنُكْم ِمبَْعُروٍف َوِإْن تـََعاَسْرُمتْ َفَستُـْرِضُع َلُه ُأْخَرى را جاي  خویش آنان  همانجا که سکونت دارید به قدر استطاعت .َأْرَضْعَن َلُكْم َفآتُوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َوْأَمتُِروا بـَيـْ

یر دهید و به آنها زیان مرسانید تا عرصه را بر آنان تنگ کنید و اگر باردارند خرجشان را بدهید تا وضع حمل کنند و اگر براي شما [بچه] ش
  . و اگر کارتان با هم به دشواري کشید دیگري شیر دهد کنیددهند مزدشان را به ایشان بدهید و به شایستگی میان خود مشورت  می

 َلُه ِرْزقـُُهنَّ وَِكْسَوتـُُهنَّ ِ�ْلَمْعُروِف َال ُتَكلَُّف نـَْفٌس ِإالَّ َواْلَواِلَداُت يـُْرِضْعَن َأْوَالَدُهنَّ َحْوَلْنيِ َكاِمَلْنيِ ِلَمْن َأرَاَد َأْن يُِتمَّ الرََّضاَعَة َوَعَلى اْلَمْوُلودِ . 233سورة بقره، آیۀ 
ُهَما ُوْسَعَها َال ُتَضارَّ َواِلَدٌة  َوَتَشاُوٍر َفَال ُجَناَح َعَلْيِهَما َوِإْن َأَرْدُمتْ َأْن َتْستَـْرِضُعوا ِبَوَلِدَها َوَال َمْوُلوٌد َلُه ِبَوَلِدِه َوَعَلى اْلَواِرِث ِمْثُل َذِلَك فَِإْن َأرَاَدا ِفَصاًال َعْن تـََراٍض ِمنـْ

 ا�ََّ ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبِصريٌ  َأْوَالدَُكْم َفَال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإَذا َسلَّْمُتمْ 
ُتْم ِ�ْلَمْعُروِف َواتـَُّقوا ا�ََّ َواْعَلُموا َأنَّ و مادران فرزندان خود را دو سال تمام شیر دهند  .َما آتـَيـْ

به قدر  را تکمیل کند و خوراك و پوشاك آنان به طور شایسته بر عهده پدر است هیچ کس جز یکه بخواهد دوران شیرخوارگ یکس يبرا
[نیز] نباید به خاطر فرزندش [ضرر ببیند] و مانند همین بر  ينباید به سبب فرزندش زیان ببیند و هیچ پدر يشود هیچ مادر  یوسعش مکلف نم

بر آن دو نیست و اگر  یعهده وارث هست پس اگر [پدر و مادر] بخواهند با رضایت و صوابدید یکدیگر کودك را از شیر بازگیرند گناه
را که پرداخت آن را به عهده گرفته اید به طور شایسته  ينیست به شرط آنکه چیز یفرزندان خود دایه بگیرید بر شما گناه يتید براخواس

 .دهید بیناست یبپردازید و از خدا پروا کنید و بدانید که خداوند به آنچه انجام م
ُتْم . 187سورة بقره، آیۀ  104  .هستید یآنان لباس يهستند و شما برا یشما لباس يآنان برا .لَِباٌس َهلُنَّ ُهنَّ لَِباٌس َلُكْم َوأَنـْ
  .1372حضرت حاج سلطانحسین تابنده گنابادي، رضاعلیشاه ثانی، تجلی حقیقت در اسرار فاجعه کربال، انتشارات حقیقت، چاپ چهارم  105

http://www.sufism.ir/   
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این یک حجاب معنوي است که براي طرفین معین شده، و مقصود واقعی عفّت است که باالترین  آنچه بالطّبع ظاهر باشد.
عفّتی و اعمال مخالف عفّت و نجابت نزد همه کس و عموم  دانند. بی حجابها است و تمام ملل آن را قبول دارند و الزم می

ذکور که در قرآن اشاره شده منتهاي بروز عفّت دستور داده شده و اگر این ملل زشت و ناپسند است، و در حجاب م
براي توضیح و تشریح و تکمیل این  شود. ماند و فسق و فجور کمتر واقع می دستور مجري باشد عفّت بهتر محفوظ می

لنَّيبُّ ُقْل ِالَْزواِجك َو بَناِتك �اَيها ا 107دستور، خداوند یک حجاب دیگر نیز در قرآن براي زنان دستور داده که فرموده است:
. یعنی: اي محمد بگو به زنان و دختران خود و به زنهاي َو ِنساِء اْلُمْؤِمنَني يْدنَني َعليِهنَّ ِمْن َجال بيِبِهنَّ ذِلك َاْدين َاْن يـُْعَرْفنَ 

فرماید:  نیز را نشناسند. و طرف چادرهاي خود را به یکدیگر نزدیک کنند تا مردان آنها مؤمنین و گرویدگان که دو
شود که  . یعنی زنها باید خمار خود را به گریبانهاي خود بیندازند. از این دو آیه فهمیده می108ُجيوِ�ِنَّ  یٰ َوْلَيْضرِْبَن ِخبُُمِرِهنَّ َعل

 نیز ذکر 111و در بعض کتب اضافه برآن دو برقع 110و خمار 109صدر اسالم مرکب بوده از جلباب حجاب زنان عرب در
شود، و هر  شود.... ولی پوشیدن صورت از قرآن استفاده نمی نوع اول استفاده می شده، ولی از این دو آیه فقط همان دو

شود که در میان عرب پوشیدن صورت نیز معمول بوده و آنچه به صورت  چند که از بعضی کتب لغت مفهوم می
شود که  از بعضی کتب ادب هم معلوم میاند.  بعضی ذکر کردهانداختند برقع نام گذاشته شده، ولی این قسمت را فقط  می

پوشیدند، چنانکه از تاریخ حرب فجار ثانی این مطلب مستفاد  در جاهلیت عموم زنان یا زنان اشراف صورت را می
  »، ولی دلیلی از قرآن براي آن نداریم. قدر متیقّن آن است که هر چه مخالف عفّت باشد حرام است.112شود می

 113به نامحرم است.کردن ر به مردان و زنان فروانداختن چشم از نظر دستو -69
                                                                                                                                                                                                                                 

 . 59سورة احزاب آیه  - 107
 . 31سورة نور آیه  - 108
پوشیدند مانند  اي است که زنان روي لباس خود می جلباب به کسر جیم چون سروال یا به کسر اول و دوم و تشدید سوم چون سنمار، جامه - 109

پیچیدند، و بعضی ملحفه را غیر  اند زیرا بدن خود را در آن می فه نیز نامیدهگرفت، و جلباب را ملح ردا که همۀ بدن را از گردن تا پا فرا می
 اند یکی از مصادیق جلباب خواهد بود.  اند و پوستین که بعضی آن را ترجمه جلباب کرده جلباب گفته

 شده است.  ل میخمار به کسر اول پارچۀ روسري را گویند که چهار گوش بوده و براي پوشاندن سرو گردن و مو استعما - 110
انداختند، در شرح قاموس برقع را روبند زنان  اي است که به صورت می برقع به ضم اول و سوم یا به فتح سوم، یا بر وزن عضفور پارچه - 111

 گفته است. 
 . 160. ص 1329رجوع شود به کتاب مدنیه العرب، تألیف محمد رشدي، مطبعه السعاده در مصر،  - 112
 ا�ََّ َخِبٌري ِمبَا . 30- 31 سورة نور، آیات 113

َيْصنَـُعوَن َوُقْل لِْلُمْؤِمَناِت يـَْغُضْضَن ِمْن ُقْل لِْلُمْؤِمِنَني يـَُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِهْم َوَحيَْفُظوا فـُُروَجُهْم َذِلَك َأزَْكى َهلُْم ِإنَّ
نَّ َوَال يـُْبِديَن زِينَـتَـُهنَّ ِإالَّ لِبُـُعولَِتِهنَّ أَْبَصارِِهنَّ َوَحيَْفْظَن فـُُروَجُهنَّ َوَال يـُْبِديَن زِينَـتَـُهنَّ إِ 

َها َوْلَيْضرِْبَن ِخبُُمرِِهنَّ َعَلى ُجُيوِ�ِ َأْو آَ�ئِِهنَّ َأْو آَ�ِء بـُُعولَِتِهنَّ َأْو الَّ َما َظَهَر ِمنـْ
نَاِء بـُُعولَِتِهنَّ َأْو ِإْخَواِ�ِنَّ َأْو َبِين ِإْخوَ  َنائِِهنَّ َأْو أَبـْ بَِة ِمَن الّرَِجاِل َأِو الطِّْفِل الَِّذيَن َملْ اِ�ِنَّ َأْو َبِين َأَخَواِ�ِنَّ َأْو ِنَسائِِهنَّ َأْو َما َمَلَكْت َأْميَانـُُهنَّ َأِو التَّابِِعَني َغْريِ أُوِيل اْإلِرْ أَبـْ

يًعا أَيَُّه اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ َيْظَهُروا َعَلى َعْورَاِت الّنَِساِء َوَال َيْضرِْبَن �َِْرُجِلِهنَّ لِيُـْعلَ 
به مردان با ایمان بگو دیده  .َم َما ُخيِْفَني ِمْن زِيَنِتِهنَّ َوُتوبُوا ِإَىل ا�َِّ مجَِ

و به زنان با ایمان بگو دیدگان خود را فرو  کنند آگاه است تر است زیرا خدا به آنچه می  فرو نهند و پاکدامنی ورزند که این براي آنان پاکیزه
و پاکدامنی ورزند و زیورهاي خود را آشکار نگردانند مگر آنچه که طبعا از آن پیداست و باید روسري خود را بر سینه خویش اندازند  اندازند

وهرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا و زیورهایشان را جز براي شوهرانشان یا پدرانشان یا پدران شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران ش
اند آشکار  نیازند یا کودکانی که بر عورتهاي زنان وقوف حاصل نکرده پسران خواهرانشان یا زنان خود یا کنیزانشان یا خدمتکاران مرد که بی

 . همگی به درگاه خدا توبه کنید امید که رستگار شوید دارند معلوم گردد اي مؤمنان نکنند و پاهاي خود را نکوبند تا آنچه از زینتشان نهفته می
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  شهادت
یکی دیگر از احکام اسالم که شاید بعضی تصور کنند نسبت به زنها توهین است و « 114 نویسند: در باب شهادت زنان می

باشد و در بعضی  رساند مسئلۀ شهادت است که در اسالم شهادت دو نفر زن برابر یک نفر مرد می کوچکتري او را می
ه چه در امور قضایی که شهادت هم ولی اگر دقّت شود در اینجا نیز مالحظۀ زنها شدموارد شهادت آنها اصالً قبول نیست. 

جزء آن است، دقت الزم است. و مذکور داشتیم که زنها رقیق القلب و حس عاطفۀ آنها زیاد است و به اندك التماس 
ممکن است ترحّم نموده فریب خورند و برخالف حق شهادت دهند یا از شهادت صحیحه صرف نظر کنند و براي آنها 

ر چند در مردها هم هست لکن از زنها کمتر است. و شارع اسالم در امر شهادت چون نظر به مظلمه باشد. و این امر ه
کند، براي آنکه شهادت ناحق داده نشود در شاهد عدالت و احتراز از دروغ شرط کرده، و در زنها به  اثبات حق یا حد می

ان پذیرفته نیست، براي اینکه احقاق حقّ شده واسطۀ همان حالت رقّت در امور مهمه از قبیل ثبوت حد و غیرآن شهادتش
  ».حکمی بناحق داده نشود.

 شهادت دو نفر زن در برابر یک نفر مرد است.در اکثر موارد  -70

  ارث
کند و  در باب ارث گوستاو لوبون فرانسوي در کتاب تمدن اسالم و عرب راجع به زنان در اسالم شرح مفصلی ذکر می

اگرچه : «115گوید ند که سهم زن در هر مرتبه نصف سهم مرد معین شده و رد آن میا در ایرادي که بر ارث گرفته
 116اند تمام آن در این آیات درج نیست لکن کلیات آن با کمال وضاحت فروعاتی را که فقها در این باب استخراج نموده

ام، از مطالعۀ آن  هم مقایسه نمودهذکر شده، و خاصه این احکام را با احکام ارث انگلیس و فرانسه که در حاشیۀ کتاب با 
شود که هیچ اساس براي آن  گویند دین اسالم با آنها به طور عدالت رفتار نکرده معلوم می که راجع به زنان شوهردار می

  » نیست، بلکه نسبت به احکام ارث اسالم حقوق آنها را بیشتر مراعات کرده است.

به دلیل وضع بار مالی مهریه و نفقه بر مرد توصیه خداوند بر  117مندي از ارث دارند. زن و مرد هردو حقّ بهره -71
تقسیم ارث به نسبت دو براي فرزند مذکّر و یک براي مؤنث است. این نسبت (دو به یک) به ارث شوهر از زن 

قال مالکیت به دیگران است. براي پس از مرگ مختار قبل از مرگ فرد مختار به انتو زن از شوهر برقرار است. 
ه یک نسبت دو ببه وصیت بیش از ثلث دارایی خود نیست. ولی پس از مرگ رعایت تسهیم ماترك براساس 

                                                                                                                                                                                                                                 
  .1372حضرت حاج سلطانحسین تابنده گنابادي، رضاعلیشاه ثانی، تجلی حقیقت در اسرار فاجعه کربال، انتشارات حقیقت، چاپ چهارم  114

http://www.sufism.ir/   
. نقل از 483. صفحه 1313تا شهریور  1312میالدي، ترجمۀ فخر داعی گیالنی، طبع اول، مهر  1884گوستاو لوبون، تمدن اسالم و عرب،  - 115

 .1372حضرت حاج سلطانحسین تابنده گنابادي، رضاعلیشاه ثانی، تجلی حقیقت در اسرار فاجعه کربال، انتشارات حقیقت، چاپ چهارم 

http://www.sufism.ir/ 
 شود، ولی عین عبارت مترجم را ذکر کردیم.  ذکر می» وضوح « این کلمه ظاهراً در کالم عرب دیده نشده و لفظ  - 116
َربُوَن ِممَّا َقلَّ ِمْنُه لِلّرَِجاِل َنِصيٌب ِممَّا . 7ۀ سورة نساء، آی 117 َربُوَن َولِلّنَِساِء َنِصيٌب ِممَّا تـََرَك اْلَواِلَداِن َواْألَقـْ  يابر .َأْو َكثـَُر َنِصيًبا َمْفُروًضاتـََرَك اْلَواِلَداِن َواْألَقـْ

 يپدر و مادر و خویشاوندان بر جازنان از آنچه  ياست و برا یاند سهم  گذاشته يمردان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان [آنان] بر جا
 .خواه آن کم باشد یا زیاد نصیب هر کس مفروض شده است است یاند سهم گذاشته

http://www.sufism.ir/
http://www.sufism.ir/
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 118مذکور حدود الهی است.

این حق به نوعی حقّ مالکیت معنوي است و نه مادي.  بضع زن در ملک مرد است ولی عکس آن صادق نیست. -72
شود که بعد از فوت شوهر  شود که زن از ماترك مرد نیست که به ارث برده شود و تصریح می صریح میلذا ت

ورثه محق نیستند اموالی که شوهرش به او داده را پس بگیرند و نباید در ازدواج مجدد زن متوفّی سخت 
 119بگیرند.

  منابع و مآخذ
 اد، رسالهقم. همچنین نگاه کنید به شرح رساله  ،1390مشهور.  انتشارات مؤسسه) ع(سجاد  امام حقوق حضرت سج

  حقوق توسط حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه:
http://www.sufi.ir/books/download/farsi/hazrate-
                                                                                                                                                                                                                                 

نَـتَـْنيِ فَـَلُهنَّ . 11-14سورة نساء، آیات  118 ثـَيَـْنيِ فَِإْن ُكنَّ ِنَساًء فَـْوَق اثـْ  اْألُنـْ
ثـُلُثَا َما تَـَرَك َوِإْن َكاَنْت َواِحَدًة فَـَلَها  يُوِصيُكُم ا�َُّ ِيف َأْوَالدُِكْم لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ

ُهَما السُُّدُس ِممَّا تـََرَك ِإْن َكاَن َلُه َوَلٌد فَِإْن َملْ َيُكْن َلُه َولَ  ْصُف َوِألَبـََوْيِه ِلُكّلِ َواِحٍد ِمنـْ
ِه السُُّدُس ِمْن بـَْعِد َوِصيٍَّة ٌد َوَورِثَُه أَبـََواُه َفِألُّمِِه الثـُُّلُث فَِإْن َكاَن َلُه ِإْخَوٌة َفِألُ الّنِ

ّمِ
 ا�ََّ َكاَن َعِليًما َحِكيًمايُوِصي ِ�َا َأْو َدْيٍن آَ�ؤُُكْم َوأَبـَْناؤُُكْم َال َتْدُروَن أَيـُُّهْم َأقـَْرُب َلُكْم نـَْفًعا َفرِيَضًة ِمَن ا�َِّ إِ 

ْن َهلُنَّ َوَلٌد َوَلُكْم ِنْصُف َما تـََرَك َأْزَواُجُكْم ِإْن َملْ َيكُ . نَّ
َْكَن ِمْن بـَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصَني ِ�َا َأْو َدْيٍن َوَهلُنَّ الرُّ 

 فَِإْن َكاَن َهلُنَّ َوَلٌد فَـَلُكُم الرُّبُُع ِممَّا تـَر
َ
َْكُتْم ِإْن َملْ َيُكْن َلُكْم َوَلٌد فَِإْن َكاَن َلُكْم َوَلٌد فَـَلُهنَّ الثُُّمُن ِممَّا تـَر

ْكُتْم ِمْن بُُع ِممَّا تـَر
َكاُء ِيف الثـُُّلِث بـَْعِد َوِصيٍَّة ُتوُصوَن ِ�َا َأْو َدْيٍن َوِإْن َكاَن رَُجٌل يُوَرُث َكَالَلًة َأِو اْمَرَأٌة َوَلُه َأٌخ َأْو ُأْخٌت فَلِ 

َ
ُهَما السُُّدُس فَِإْن َكانُوا َأْكثـََر ِمْن َذِلَك فَـُهْم ُشر ُكّلِ َواِحٍد ِمنـْ

َر ُمَضاّرٍ َوِصيًَّة ِمَن ا�َِّ َوا�َُّ َعِليٌم َحِليمٌ ِمْن بـَْعِد َوِصيَّ  َهاُر . ٍة ُيوَصى ِ�َا َأْو َدْيٍن َغيـْ تِْلَك ُحُدوُد ا�َِّ َوَمْن ُيِطِع ا�ََّ َوَرُسوَلُه يُْدِخْلُه َجنَّاٍت َجتِْري ِمْن َحتِْتَها اْألَنـْ
خداوند به شما در باره فرزندانتان  .َوَمْن يـَْعِص ا�ََّ َوَرُسوَلُه َويـَتَـَعدَّ ُحُدوَدُه يُْدِخْلُه َ�رًا َخاِلًدا ِفيَها َوَلُه َعَذاٌب ُمِهنيٌ . َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

ترك است و اگر کند سهم پسر چون سهم دو دختر است و اگر [همه ورثه] دختر [و] از دو تن بیشتر باشند سهم آنان دو سوم ما  سفارش می
برد] یکی باشد نیمی از میراث از آن اوست و براي هر یک از پدر و مادر وي [=متوفی] یک ششم از ماترك [مقرر شده]   [دختري که ارث می

ادرش است این در صورتی است که [متوفی] فرزندي داشته باشد ولی اگر فرزندي نداشته باشد و [تنها] پدر و مادرش از او ارث برند براي م
برد [البته همه اینها] پس از انجام وصیتی است که او   برد] و اگر او برادرانی داشته باشد مادرش یک ششم می  یک سوم است [و بقیه را پدر می

از جانب  دانید پدران و فرزندانتان کدام یک براي شما سودمندترند [این] فرضی است بدان سفارش کرده یا دینی [که باید استثنا شود] شما نمی
و نیمی از میراث همسرانتان از آن شما [شوهران] است اگر آنان فرزندي نداشته باشند و اگر فرزندي . خدا زیرا خداوند داناي حکیم است

یک  اند یا دینی [که باید استثنا شود] و  داشته باشند یک چهارم ماترك آنان از آن شماست [البته] پس از انجام وصیتی که بدان سفارش کرده
ود چهارم از میراث شما براي آنان است اگر شما فرزندي نداشته باشید و اگر فرزندي داشته باشید یک هشتم براي میراث شما از ایشان خواهد ب

فرزند و  [=بیبرند کالله   اید یا دینی [که باید استثنا شود] و اگر مرد یا زنی که از او ارث می  [البته] پس از انجام وصیتی که بدان سفارش کرده
پدر و مادر] باشد و براي او برادر یا خواهري باشد پس براي هر یک از آن دو یک ششم [ماترك] است و اگر آنان بیش از این باشند در یک  بی

طریق] زیانی سوم [ماترك] مشارکت دارند [البته] پس از انجام وصیتی که بدان سفارش شده یا دینی که [باید استثنا شود به شرط آنکه از این 
را  ياست و هر کس از خدا و پیامبر او اطاعت کند و یاینها احکام اله .سفارش خدا و خداست که داناي بردبار است  [به ورثه] نرساند این است

خدا و پیامبر او و هر کس از . بزرگ است یاند و این همان کامیاب  درآورد که از زیر [درختان] آن نهرها روان است در آن جاودانه یبه باغهای
 .آور است خفت  یاو عذاب يدرآورد که همواره در آن خواهد بود و برا یرا در آتش يکند و از حدود مقرر او تجاوز نماید و ینافرمان

َساَء َكْرًها َوَال تـَْعُضُلوهُ . 19 هسورة نساء، آی 119
لُّ َلُكْم َأْن َترِثُوا الّنِ

ُتُموُهنَّ ِإالَّ َأْن �َِْتَني بَِفاِحَشٍة ُمبَـّيَِنٍة َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال حيَِ نَّ لَِتْذَهُبوا بِبَـْعِض َما آتـَيـْ
ًرا َكِثريً  ًئا َوَجيَْعَل ا�َُّ ِفيِه َخيـْ شما حالل نیست که زنان  ياید برا  که ایمان آورده یکسان يا .اَوَعاِشُروُهنَّ ِ�ْلَمْعُروِف فَِإْن َكرِْهُتُموُهنَّ فَـَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشيـْ

اید [از چنگشان به   از آنچه را به آنان داده یتا بخش] دیضراراً زنان را از نکاح کردن منع نکن[را به اکراه ارث برید و آنان را زیر فشار مگذارید 
را خوش  ينیامد پس چه بسا چیز رفتار کنید و اگر از آنان خوشتان یشوند و با آنها بشایستگ يآشکار يدر] برید مگر آنکه مرتکب زشتکار

  .دهد یدارید و خدا در آن مصلحت فراوان قرار م ینم

http://www.sufi.ir/books/download/farsi/hazrate
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majzoubalishah/jozveh121/jozveh_24_mesbahol_sharie_esfande_84_ta_khordade_85.pdf  
http://www.sufi.ir/books/download/farsi/hazrate-
majzoubalishah/jozveh121/jozveh_37_resaleye_hoghoogh_tir_mordad_1385.pdf 
http://www.sufi.ir/books/download/farsi/hazrate-
majzoubalishah/jozveh121/jozveh_40_resaleye_hoghoogh_mordad_azar_1385.pdf 
http://www.sufi.ir/books/download/farsi/hazrate-
majzoubalishah/jozveh121/jozveh_41_resaleye_hoghoogh_azar_dey_bahman_1385.pdf 

 ّعادة فی مقامات العبادة، چاپ دوم، در چهار مجلد رقعی به  حضرت حاج مالد بیدختی گنابادي، بیان السسلطانمحم
هجري شمسی، چاپخانۀ دانشگاه تهران. ترجمه محمدآقا رضاخانی و دکتر حشمت اهللا ریاضی،  1344زبان عربی، 

 http://www.sufism.irانتشارات حقیقت. 

  ،1353حضرت حاج سلطانمحمد بیدختی گنابادي سلطانعلیشاه، مجمع السعادات، انتشارات حقیقت، چاپ دوم .
http://www.sufism.ir 

  ،1384حضرت حاج سلطانمحمد بیدختی گنابادي سلطانعلیشاه، والیتنامه، انتشارات حقیقت، چاپ دوم .
http://www.sufism.ir  

  ل جدیدانتشارات 1382حضرت حاج مال علی نورعلیشاه ثانی، ذوالفقار در حرمت کشیدن تریاك، چاپ او ،
 http://www.sufism.irحقیقت. 

  د حسن صالحعلیشاه گنابادي، رساله شریفۀ پند صالح، چاپ اول اردیبهشتشرح و  .1318حضرت حاج شیخ محم
 http://sufi.ir/pandesaleh.phpهاي مختلف در سایت تصوف ایران موجود است:  پند صالح به زبان ترجمه

اللّهی سلطانعلیشاهی گنابادي در  حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه ارواحنا فداه قطب وقت سلسله نعمت
هاي صوتی در  شرح این فرمایشات به صورت فایلاند.  ر هفتگی این کتاب را شرح کردهطی مدت چند سال بطو

هاي  شرح این فرمایشات به صورت فایل pandesaleh.php-http://mazaresoltani.com/audioسایت مزار سلطانی: 
همچنین متن پیاده شده از  pandesaleh.php-/video http://mazaresoltani.comتصویري در سایت مزار سلطانی: 

 http://jozveh121.com/main_page.jsp?link=pandeSalehتوان از این لینک دریافت نمود:  نوار را می

  ،حضرت حاج سلطانحسین تابنده گنابادي، رضاعلیشاه ثانی، تجلّی حقیقت در اسرار فاجعۀ کربال، انتشارات حقیقت
 http://www.sufism.ir .1372چاپ چهارم، 

 پاییز 195خانواده و اختالفات خانوادگی و علل عمده، قسمت اول، جزوة شمارة تابنده،  یتر نورعلکحضرت حاج د ،
1393 .http://www.jozveh121.com  

  ،مشهد.1390حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه، رسالۀ حقوق تطبیقی، انتشارات سلسله الرضا ، 

  سایت دادستانی.شرط طالق الزام شوهر به طالق و نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه،حضرت حاج دکتر . 
http://www.vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=103180  

 تهران.1380قت، ی، انتشارات حقیاجتماع –یمجموعه مقاالت فقهتابنده،  یتر نورعلکحضرت حاج د ، 
http://www.sufism.ir  

 تحت عنوان:خلقت مرد و زن و لزوم دو  96- 08- 14شاه، سخنرانی در یترنورعلی تابنده مجذوبعلکحضرت حاج د

http://www.sufi.ir/books/download/farsi/hazrate
http://www.sufi.ir/books/download/farsi/hazrate
http://www.sufi.ir/books/download/farsi/hazrate
http://www.sufism.ir
http://www.sufism.ir
http://www.sufism.ir
http://www.sufism.ir
http://sufi.ir/pandesaleh.php
http://mazaresoltani.com/audio
http://mazaresoltani.com
http://jozveh121.com/main_page.jsp?link=pandeSaleh
http://www.sufism.ir
http://www.jozveh121.com
http://www.vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=103180
http://www.sufism.ir
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http://www.mazaresoltani.com/download/mp3/96/1396-08-14-خصلت زنانه و مردانه براي کمال بشر. 

128.mp3-Bashar-Takamole-Mard-Va-Zan-Khelghate-YekShanbe-Sobhe  
 1388هاي حقوقی، حقوق جزا از دیدگاه حکمت،  مبانی عرفانی حقوق در اسالم، حقوق تطبیقی، نظامیدآباد، بیژن ب. 

hoqooq.pdf-erfani-/doc/mabanibidabad.irhttp://www.  
  ،اسالم، فلسفه حقوق، حقوق فردي، حقوق عمومی از دیدگاه حکمت، مبانی عرفانی حقوق اساسی در بیژن بیدآباد

1388. asasi.pdf-hoquqe-erfani-/doc/mabanibidabad.irhttp://www. 

  ،ف از  یو کارکرد اجتماع یعرفان یوانشناسر( در اسالم یمبانی عرفانی روانشناسفرانک بیدآباد، بیژن بیدآبادتصو
 .fa.pdf-sufism-/doc/psychologybidabad.irhttp://www. 1396)، دیدگاه حکمت

  ،وتجهیزات تأسیسات مجله توسعهسازي.  هاي ایمن وري و شیوه عوارض امواج الکترومغناطیس بر بهرهبیژن بیدآباد 

 دوره 1390 ایران، قسمت اول در شماره بهار صنعتی تجهیزات و تأسیسات پیمانکار هاي شرکت صنفی انجمن نشریه

 29شماره جدید دوره 1390. قسمت دوم در شماره تابستان 64-79، صفحات 81مسلسل  شماره 28 جدید شماره
 .bahrevari.pdf-/doc/electromagneticbidabad.irhttp://www .54-57، صفحات 82مسلسل  شماره

 .ژرژ ریبر، حقوق مدنی، جلد اول 

  ،1313تا شهریور  1312میالدي، ترجمۀ فخر داعی گیالنی، طبع اول، مهر  1884گوستاو لوبون، تمدن اسالم و عرب. 

  .مرتضی مطهري، نظام حقوق زن در اسالم 

  ،1329، مصر، ةالسعاد ةالعرب، مطبع يةمدنمحمد رشدي.  

http://www.mazaresoltani.com/download/mp3/96/1396

