ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در اﺳﻼم

ﻋﮑﺲ :ﺟﻢ ﻧﯿﻮز
ﺳﻨﻦ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼم
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺮخ ﻧﯿﮏﻣﺮام
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازدواج در اﺳﻼم 1.
ﯾﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺎم »ﻣﯿﺜﺎق« ﺷﻮد .ﻗﺮآن از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮانازدواج در اﺳﻼم ﻣﺮاﺳﻤﯽ اﻟﻬﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺮار دادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺮد و زﻧﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد .در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﺗﻨﻬﺎ داﻣﺎدﻣﺤﻠﯽ اداره ﻣﯽ »ﻗﺎﺿﯽ« ﻣﺮاﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ »ﻧﮑﺎح« ﺑﺮد )ﻧﺴﺎ  .(4.4ازدواج اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎﻣﯽ
دارﻧﺪ .ﺳﭙﺲدر ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﻈﻮر دارﻧﺪ و رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد را از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ازدواج اﺑﺮاز ﻣﯽ ﻋﺮوس و دو ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ای از ﺳﻮیﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﻗﺎﺿﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن ﻗﺮارداد ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ.
اﻧﺪ ،ﺷﻮﻫﺮﺗﺮ ﺷﺪهﮐﻨﻨﺪ .در ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺪرن ﮐﻪ ﻏﺮﺑﯽو ﺷﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ »وﻟﯿﻤﻪ« در ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد و ﺑﺎ ﻫﻢﺑﻌﺪ از آن ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ زﻧﺶ ﻣﯽ
ﻣﺮد را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﺪ .ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .زن ﺣﻖ دارد ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺟﺎزه دارد ﺧﻮد ،زن ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ و ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺪون آن ﮐﻪ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﭘﯿﺶ از ﻗﺮار دادرﯾﺰی ﻣﯽﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮادهﻫﻢ ازدواج ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوزدر ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را دﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﯾﮏ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ازدواج ،ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮏ زن ﺳﺎﻟﺨﻮرده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده دﺧﺘﺮﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارد ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دﺧﺘﺮﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ
ازدواج را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اوﻟﯿﻦ ﮔﺎمﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮد ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﺲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ
ﻫﺎ ،ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎقﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﯽ دارﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺳﻨﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از دوﺳﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﺪر دﺧﺘﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد.
) ، 131ص.اﺳﻼم )ﺗﺮﯾﺘﻮن،
ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﻦ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ .ﺷﻮﻫﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ازدواج ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد
ﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرتﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯽاﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺑﺪﻫﺪ )ﻧﺴﺎ  .(4.4ﻣﯿﺮان ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه
اﻃﻼق ،ﻣﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻬﺮﯾﻪ را ﭘﺲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ.
و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ زﻧﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎی زن دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮی ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ زن ﮔﻨﺠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺑﺪﻫﯿﺪ ،آن را ﭘﺲ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ .آﯾﺎ
)ﻧﺴﺎ  (4.20ﺗﻮان آن را ﺑﺎ ﺗﻬﻤﺖ و اﻋﻤﺎل ﻏﻠﻂ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ؟ﻣﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﺷﺎنﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮآن ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺟﺎزه دارﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ازدواج ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ازدواﺟﺸﺎن ﺑﺎ دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ) .اﻟﺒﻘﺮه (2.221
اﻣﺎ ازدواج آﻧﺎن ﺑﺎ زﻧﺎن اﻫﻞ ﮐﺘﺎب ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .اﻫﻞ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﯾﻬﻮدیﻫﺎ ،ﻣﺴﯿﺤﯽﻫﺎ ﯾﺎ ﻫﺮ دﯾﻦ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺮو ﮐﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ

ﻣﺪون ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ) .ﺳﻮره اﻟﻤﺎﺋﺪه (5.6
ﭘﺮﺳﺖ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﮐﻪ ازدواج ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ ازدواج ﺑﺎ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﺖ
ﻋﺮب ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .ﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻮﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ )اﻫﻞ ﮐﺘﺎب(دﯾﻦ
) ، 506ص.دﯾﻦ اﺳﻼم ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﺎ زﻧﺎن اﻫﻞ ﮐﺘﺎب ازدواج ﮐﻨﻨﺪ) .ﻋﻠﯽ،ﻧﯿﺴﺖ .اﻓﺮاد ﻣﯽ
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺣﺪﯾﺜﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در آن ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ را ،ﭘﯿﺶ از ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪن ،ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮی ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ:
اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدان اﺟﺎزه« ﮔﻔﺖ:ﺷﺪ ،او ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ در ﻣﻮرد ازدواج ﺑﺎ ﯾﮏ زن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﯾﺎ ﯾﻬﻮدی ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯽﻧﺎﻓﯽ ﻣﯽ
داد ﺗﺎ ﺑﺎ زﻧﺎﻧﯽ ازدواج ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﺎدت او ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد اﺳﺘﻨﺎد ﮐﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮ از اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ در ﻫﻨﮕﺎم دﻋﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
 155).ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری ،ج  7ص «.ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻏﻼم اﻟﻠﻪ اﺳﺖ.در دﻋﺎ؛ زن ﻣﯽ ﺑﻌﺪ؛
در ﻫﺮ ﺣﺎل ،زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮد ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ازدواج ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﻣﺴﻠﻤﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ زﻧﯽ
ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮد و ﺷﻮﻫﺮش ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪرﻳﺎل آن زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد را ﻃﻼق دﻫﺪ .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد اﻧﺪﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
اﺳﻼم زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد را ﻃﻼق دﻫﺪ.
ﻗﺮآن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺠﯿﻞ ،ازدواج ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺰدﯾﮏ را ﻣﻤﻨﻮع ﻧﻤﻮده اﺳﺖ) .اﻟﻨﺴﺎء  (4.23ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻮره ﺷﻮﻫﺮ را رﺋﯿﺲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ و از زن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ در ﻧﮕﻬﺪاری از ﺧﺎﻧﻮاده و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ ﻣﺮد ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺮدان ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن و ﻧﮕﻬﺪاران زﻧﺎﻧﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻧﺎن )ﻗﺪرت( داده اﺳﺖ و )ﻣﺮدان( آﻧﺎن را در ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮرد
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ) .ﻧﺴﺎ (4.34
ﻣﺘﻌﻪ )ﺻﯿﻘﻪ( ﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ 2.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﻼم ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﺳﻼم ﻣﯽﺷﻮد ،ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ ﻣﺘﻌﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در اﺳﻼم ﺷﯿﻌﻪ
ﻗﺮنﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ اﻣﺎ در اﺳﻼم ﺳﻨﯽ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦای ﻣﺤﺪود از ﺳﻮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺑﺮای دوره ﻣﻮﻗﺖ ازدواج
ﮔﺬاری اﺧﻼﻗﯽﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻟﮑﻪ ﺑﺮ روی ﻗﺎﻧﻮن »ﻣﺘﻌﻪ« ﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎ ﺑﺮ ﺟﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ازدواج ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﯿﺎن در ﻋﻤﻞ
) ، 119ص.ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ دﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪﯾﺎدداﺷﺖ آﯾﻨﺪ) .ﻫﯿﻮز،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻬﻦ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻪ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎب دل ﺧﻮدﺷﺎن ﻗﺮار داد ازدواج
ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن آن را ﻣﺠﺎز ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﺤﻤﺪ ﻧﯿﺰ آن را ﺑﺮای ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮد آزاد ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا ﻋﻤﺮ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ
 ،ص.ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ دﻣﻮﻣﺒﺎﯾﻨﺰ – ،داﻧﺴﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن آن ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ) .ﮔﺎدﻓﺮویرا ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽ
)133
ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردﯾﺪ ،ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ را ﻏﯿﺮ« ﺷﻮد ﮐﻪ در آن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪﺳﻨﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه ﻣﯽ
ﻫﺎﺟﺎ اﺷﺎره ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و آزادیدر اﯾﻦ )» (5.90ﻣﺠﺎز ﻧﮑﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ اﻓﺮاط ﻧﮑﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﺧﺪا اﻓﺮاط ﮐﺎران را دوﺳﺖ ﻧﺪارد
دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖاﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺠﺎز داﻧﺴﺘﻪ
اﺟﺎزه اﯾﻦ ﮐﺎر را داده اﺳﺖ.
 ،ج،2 .ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا )ص( ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﻗﺮار ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﺑﮕﺬارﯾﻢ «) .ﺳﻼﻣﻪ ،اﻻﮐﻮا و ﺟﺎﺑﺮ .ﻋﺒﺪﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ:
ص.(706.
راﺑﯽ ﺻﺒﺮا ﮔﻔﺖ ﮐﻪ« دﻫﺪ اﯾﻦ اﺳﺖﺑﺮد و اﺟﺎزه ازدواج ﻣﻮﻗﺖ را ﻧﻤﯽﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﮐﺎﻣﻼ زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽ
)ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ج» ،2 .ﭘﺪرش ﮐﻪ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا )ص( ﺑﻮد ،از وی ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف ازدواج ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ
»اﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﺪا ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪﻧﺪ.ﻫﺎﯾﯽ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻮدهﺗﻮان اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ازدواجص (707 .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت را ﻣﯽ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ در ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ:
ای ﻣﺮدم ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ازدواج ﻣﻮﻗﺖ را داده«ﺑﻪ ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  :ﺻﺒﺮا اﻟﺠﻮﻫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﻮل ﭘﺪرش ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺒﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا )ص( ﺑﻮد ﮔﻔﺖ
ﺑﻮدم اﻣﺎ اﻟﻠﻪ آن را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ .ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ زﻧﺎﻧﯽ دارﯾﺪ ،آﻧﺎن را رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دادهاﯾﺪ
ج ،2.ص (707.ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ( )».ﻣﻬﺮﯾﻪ( را از آﻧﺎن ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ

ص .ﻣﻮﻃﺎ اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ( »ﮐﺮد .ﻣﻤﻨﻮع ﺧﯿﺒﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا )ص( ﻣﺘﻌﻪ و ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺮ را در روز ﺟﻨﮓ« ﮔﻮﯾﺪ:ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻃﻠﯿﺐ ﻣﯽ
)240
را ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎدﯾﺪه »دﻣﻮﻣﺒﺎﯾﻨﺰ – ﮔﺎدﻓﺮوﯾﺪ« ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻪ در اواﯾﻞ ﻇﻬﻮر اﺳﻼم ﻣﺠﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻋﻤﺮ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در دوران ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻤﺮ ،زﻧﯽ ﻧﺰد او رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ ﻓﻼن ﻣُﻌﺮّب زﻧﯽ را ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﮔﺮﻓﺖ.
اﯾﻦ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻼ آن را ﺣﺮام ﮐﺮده ﺑﻮدم ،اﮐﻨﻮن دﺳﺘﻮر ﺳﻨﮕﺴﺎرش را ﺻﺎدر« ﺣﺎﻻ زن ﺑﺎردار اﺳﺖ .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ
اﻧﺪ ﺗﺎﻫﺎﯾﯽ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﻮدهﻫﺎی اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ اﻓﺮادی را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ازدواج)ﻣﻮﻃﺎ اﻣﺎم ﻣﺎل( .داﺳﺘﺎن »ﮐﺮدمﻣﯽ
دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞآﯾﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽرا ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ درﺳﺖ ﻧﻤﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ازدواج زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ
را ﺗﺎ ﻧﺒﺮد ﺧﯿﺒﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻋﻤﻞ ﻃﻼق در اﺳﻼم 3.
در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﺑﻮ داود ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮای ﻣﺮدان آزاد ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻃﻼق ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪهﺗﺮ اﺳﺖ.
 ،ص(191 .دﯾﻦ اﺳﻼم ﻃﻼق ﻣﺒﺎح اﺳﺖ و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﺎﯾﺪ از آن ﺧﻮدداری ﮐﺮد) .ﮐﻼﯾﻦ،
ﻫﺎﯾﯽ در ﺳﺮ راهداﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻊﻃﻼق را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﻗﺮآن ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪﻗﺮآن در دو ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ در ﻣﻮرد ﻃﻼق ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺻﻮرت اﻟﻄﻼق آن ﻗﺮار داده اﺳﺖ .در
ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ .اﮔﺮ زﻧﯽ را ﻃﻼق ﻣﯽدﻫﯽ ،او را در دوره ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮد ﻃﻼق ﺑﺪه و اﯾﻦ دوره را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺣﺴﺎب ﮐﻦ .و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺘﺮس .و آﻧﺎن را
ﻓﺤﺸﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ از آﻧﺎن ﺳﺮ زده ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺪا ﺷﺎن ﺑﯿﺮون روﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون ﻧﮑﻦ و ﺧﻮد آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺧﺎﻧﻪاز ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮔﺬارده اﺳﺖ .و ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺧﺪا را ﺑﺸﮑﻨﺪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺑﻪ روح ﺧﻮد ﻇﻠﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﻮ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪا
ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورد) .اﻟﻄﻼق (65.1
ای ﻣﺸﺨﺺ وﺟﻮداﻣﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ دارد .ﺑﺎﯾﺪ دوره ) .19 8-9ﭘﺲ ﻃﻼق در اﺳﻼم آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ اﺳﺖ ،ﮔﻨﺎه ﻧﯿﺴﺖ )ﻣﺘﯽ
ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﻃﻼق ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﻮد .ﺷﻮﻫﺮ ﮔﯿﺮد )اﻟﺒﻘﺮه (228 .2ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ در دورهﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﻋﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن
ﺑﺮای ﻃﻼق زن اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻋﻤﻞ ﺟﺪا ﺷﻮد .زن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ را ﭘﺲ از آن ﮐﻪ در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد
ﻣﺪت ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ او ﺑﺎردار اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد.
ﻃﻼق روﻧﺪﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺪاﯾﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دوران ﻋﺪه ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽرﺳﺪ .اﯾﻦ دوره ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد و
ﻃﻼق ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن واﻗﻌﯽ اﯾﻦ دوره ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻦ دوره زن ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﻫﺮ
ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﻣﺮد ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ او را ﺑﯿﺮون ﮐﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره ،زن دﭼﺎر ﯾﮏ ﻧﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻮد .وﮔﺮﻧﻪ در ﻇﺎﻫﺮ زن و ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪ
و اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻼﺗﺸﺎن ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻗﺮآن ،اﻟﻠﻪ راه ﺟﺪﯾﺪی ﭘﯿﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ
ج ،29 .ص (62.دﻧﯿﺎی اﺳﻼﻣﯽ» ،ﻣﺤﻤﺪ و ﻃﻼق در اﺳﻼم در ﻗﺮآن« روﯾﺸﺎن ﺑﮕﺬارد) .ﺑﻞ
و زﻧﺎن ﺧﻮد را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺴﺎوی رﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ) .اﻟﺒﻘﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ در دوران ﻃﻼق ﺑﺴﯿﺎر دﻗﺖ ﮐﻨﻨﺪﻗﺮآن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﺮدان ﻣﯽ
 (2.231آنﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ آﻧﺎن را آزار ﺑﺪﻫﻨﺪ و زﺧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ اﺟﺎزه ازدواج ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﭘﯿﺸﯿﻨﺸﺎن را ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺪﻫﻨﺪ) .اﻟﺒﻘﺮه  .(2.232ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﺎرﮐﻪ ﯾﺎ زﻧﺎ ﺑﺎﯾﺪ اول ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎدر ﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎ ذﮐﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد.ﻧﺼﺎﯾﺢ دﻗﯿﻖ ،ﻗﺮآن ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮای ﻃﻼق در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ
اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﻃﻼق دادن دارد .ﺳﮑﻮت ﻗﺮآن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺪﯾﺶ ﮔﺮان را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ
ﮐﻪ ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ دﻟﺶ ﺧﻮاﺳﺖ زن را ﻃﻼق دﻫﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻣﺮد ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﺮای ﻃﻼق ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد زﻧﺶ را ﻃﻼق دﻫﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯽ اﻣﺎ ﺑﻪ زن
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻮاﻗﺐ ﺷﺪﯾﺪی در ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﻣﺮﺗﺒﻪ زن در اﺳﻼم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﺪاﻟﺘﯽﺑﻪ دوﮔﺎﻧﮕﯽ و ﺑﯽ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
 ،ص(121.ﭼﺎرﭼﻮب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم )ﻟﯿﻮای،
ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺪﺗﺼﻮر اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽ« ﻋﺎﻟﻤﺎن اﺳﻼم ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
 ،ص(551.دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﮕﺬارد ،ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻃﻼق در اﺳﻼم اﺳﺖ) .ﻋﻠﯽ ،زﻧﺶ را ﮐﻨﺎر
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در اداﻣﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد را ﻃﻼق دﻫﺪ ،ﻣﺜﻼ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﮔﻢ ﺷﺪه و ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ
در آن ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻬﺮﯾﻪ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ،ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زن ﺑﻪ اﺳﻼم ﻣﯽﮔﺮود و ﺷﻮﻫﺮش ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺑﯽﻃﺮﻓﺎﻧﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼم ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ زن ﺧﻮد را ﻃﻼق دﻫﻨﺪ ،اﯾﻦ

ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻠﯽ اﺳﻼم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻼق ﺣﻖ ﻣﺮد اﺳﺖ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط دﺳﺖ ﺑﻪ آن زد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،اﺳﺖ و ﺣﺴﺎس ﺑﺮای ﻣﺮدان ﻫﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ :واﭘﺲ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎر ﺣﻨﻔﯽ ﺑﺨﺼﻮص در اﯾﻦ
اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ زن ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﯽ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺗﺮ از دﯾﮕﺮانواﭘﺲ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ازدواج ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻨﻔﯽ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ و
ﻣﺮد ﺑﺮای ﯾﮏ ﺗﻨﻪ ﮐﻨﺎر ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻫﺎ،از ﻫﺮ راه دﯾﮕﺮ .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻨﯽ ﯾﺎ ﭼﻪ از راه ﻗﻀﺎﯾﯽ دﻫﻨﺪ،ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﻼﻗﯽ را ﻧﻤﯽ ﺑﺮای
ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮد اﻧﺪ ،از آن ﻫﻢ ﭘﯿﺸﺘﺮ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ازدواج ﺑﺮای ﻣﺮد ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی و رﺳﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد.ﮐﺎﻓﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ زن ﺧﻮد را
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ زن ﺧﻮد را ﻃﻼق دﻫﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد .ﭘﺲ زن ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد را ﻃﻼق دﻫﺪ و ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻃﻼق ﺧﻮد را از او ﺑﮕﯿﺮد
ﻣﮕﺮ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺮد اﺟﺎزه آن )ﺗﻔﻮﯾﺾ اﻟﻄﻼق( را ﺑﻪ زن ﺑﺪﻫﺪ .زن از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻣﻼ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮد اﺳﺖ .زن ﺣﺘﯽ اﺟﺎزه ﻃﻼق از
دادﮔﺎه را ﻫﻢ ﻧﺪارد ،ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ ﮐﺘﮏ ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ رﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ زن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدی ﮐﻪ
ج ،41.ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺪﯾﺪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮﯾﻌﺖ  5ﺗﻮاﻧﺪ ﻃﻼق ﺑﮕﯿﺮد) .اﻧﺪرﺳﻮنازدواج ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻤﺎری وﺣﺸﺘﻨﺎک و واﮔﯿﺮداری دارد
ص.(271.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺿﻮح از ﻃﻼق ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺑﻪ ﻣﺮد داده اﺳﺖ و ﻧﺼﺎﯾﺤﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺮدان اﺳﺖ و اﺳﻤﯽ از
زﻧﺎن ﻧﻤﯽرود.
ﻗﺮآن ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻮرد ﻃﻼق دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان آن را درک و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ:
ﭘﺲ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﺮد زن ﺧﻮد را ﻃﻼق داد )ﺑﺪون ﺑﺮﮔﺸﺖ( )ﺳﻪ ﻃﻼﻗﻪ( ،دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آن زن ازدواج ﮐﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ آن زن ﺑﺎ ﻣﺮد
ﺗﻮاﻧﺪ دوﻫﺎی ﭘﯿﺶ از آن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽدر آﯾﻪ دﯾﮕﺮی ازدواج ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮد دوم ﻧﯿﺰ او را ﻃﻼق داده ﺑﺎﺷﺪ) .اﻟﺒﻘﺮه (2.230
اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه ازدواج ﺑﺮای ﺑﺎر ﺳﻮم ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪﺑﺎ او ازدواج ﮐﻨﺪ .ﻋﻠﻤﺎ از اﯾﻦ آﯾﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﺎر ﺑﺎ زن ﺧﻮد ازدواج ﮐﻨﺪ و ﺑﺎز
ﻫﺪف اﯾﻦ آﻣﻮزه ﺑﻪ روﺷﻨﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ داﺋﻤﺎ زن ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﺮد دﯾﮕﺮی ازدواج ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﻗﺒﻠﯽ ازدواج ﮐﻨﺪ.
اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﺎ زﻧﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮدن ﺑﺮای زن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ زن ﺧﻮد را ﻃﻼق دﻫﻨﺪ ،از ﻃﻼق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻬﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻞ
ﺣﺪﯾﺜﯽ در اﯾﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ زن ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮد وارد ازدواج دﯾﮕﺮی ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺎن ازدواج اول را دوﺑﺎره از ﺳﺮ ﺑﮕﯿﺮد.در ﻋﻤﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ
ﻣﻮرد ،اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﻣﺴﺨﺮه و ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪهﺗﺮ از آن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻮد:
ﻋﺎﯾﺸﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی زﻧﺶ را ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ او را ﻃﻼق دﻫﺪ ،ﺳﻪ ﺑﺎر ﻃﻼق داد .زن ازدواج دﯾﮕﺮی ﮐﺮد و او ﻧﯿﺰ او را ﻃﻼق داد.
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ اولﻣﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺧﯿﺮ ،او ﺗﻨﻬﺎ« ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ اوﻟﺶ ازدواج ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺟﻮاب داد:ﺷﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ او ﻣﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪه
ج ،7.ص (136.ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری( ».ﺑﺮﮔﺮدد ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ دوم ﻋﻤﻞ ازدواج را ﺑﺎ او اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ اول اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر ازدواج ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و زﻧﺶ را ﻃﻼق داده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ،
ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻏﺮﺑﯽ و ﺑﺮای ازدواج ﻣﺠﺪد ،زن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮد دﯾﮕﺮی ازدواج ﮐﻨﺪ .ﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﻼق اول زﻧﺶ را ﺳﻪ ﻃﻼﻗﻪ ﮐﻨﺪﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮد ﻣﯽ
راه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ »ﺗﻮ را ﻃﻼق دادم «ﻧﺎم اﯾﻦ را ﻃﻼق ﻣﻄﻠﻖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﺮد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻪ ﺑﺎر اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ:
ص (122 .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل دﺷﻮار ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ دﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮد دﯾﮕﺮی اول ﺑﺎ زن ازدواج ﮐﻨﺪ) .ﻫﯿﻮز ،ﺷﻮد،ازدواج ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﺴﯽ ﺟﺎ ﻧﺨﻮرد .در واﻗﻊ اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای دوﺑﺎره اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ،ﺳﻮء ﻇﻦ ﯾﺎ ﺗﺎﺳﻒ ﻫﺮ دو ﻃﺮف
داﻧﺴﺖ) .ﻣﺘﯽ  (5.32دﯾﮕﺮ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪﻣﯽ »زﻧﺎ« ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ آن رارﺳﺪ ﮐﻪ زن را وادار ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﻣﯽﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﻫﺎی دﯾﮕﺮﻫﻤﯿﻦ در ﮐﺘﺎب ای ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ او ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد.او ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ واﻗﻌﯿﺶ ﺑﺎز ﮔﺮدد ،ﺑﺪون زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ
ﻧﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ دوم« )ج ،2.ص (730.ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﻔﺖ :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ در
 ،اﮔﺮﭼﻪ ﺷﻮﻫﺮ دوم او را ﻃﻼق داده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮده اﺳﺖ»ﺷﯿﺮﯾﻨﯿﺶ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮد اول ﻧﭽﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ
را ﺑﮕﯿﺮد .دﻫﺪ ﻫﺮ روز ﻓﮑﺮ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ اول را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﻨﺪ و ﺟﻠﻮی
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﮏدر ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﻣﺜﻼ در ﻣﮑﺎن در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺸﯿﻦ ،ﻣﺜﻼ در ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﻃﻼق ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯿﺴﺖ.
ﻫﻤﺴﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ازدواج ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،آﻣﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی دارد.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺰاﯾﯽ اﺳﻼم – ﺣﺪود 4.
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﺧﺒﺎر زﯾﺎدی ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮع را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺮآن
از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻼق ﺑﺮای زﻧﺎ ﯾﺎ ﺑﺮﯾﺪن دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺑﺮای دزدی دوﺑﺎره
ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺷﺪهاﻧﺪ .اﺧﺒﺎر اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎ در ﺟﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮدان ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ .در
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ وﻟﯽ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﻮرﯾﺘﺎﻧﯽ دزد اﯾﻦ ﺣﻖ را دارد ﮐﻪ دﺳﺘﺶ را ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﯾﺪن ﺑﯽ ﺣﺲ ﮐﻨﻨﺪ
ذﻫﻦ ﺧﻮد ،ﺑﺮای اﺟﺮای ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﻗﺮآن ﻫﻤﻪ ﺗﻼش ﺧﻮد را آﯾﻨﺪ ،اﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﺎن ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮا ،دراﻋﻤﺎل ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد دﻧﯿﺎ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻼم زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽرود .ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﻣﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺧﯿﺮ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:

دزدی ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺑﺮﯾﺪن دﺳﺖ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،زﻧﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﺳﻨﮕﺴﺎر ،ﻣﺸﺮوب ﺧﻮردن ﺑﺎ  80ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق و ﻏﯿﺮه .ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﺪود
ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻋﻠﻤﺎ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .و اﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎزﺷﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺮای ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺳﻼم ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن
ص (126 .اﺳﻼم:از دﯾﺪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ) .ﻧﻈﯿﺮ ﻋﻠﯽ؛
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﺮدان اﯾﻦاﺟﺮای ﺳﻨﺖ ،دﯾﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ  100ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق ﺑﺨﻮرﻧﺪ )اﻟﻨﻮر  (24.2و در دﻫﺪ ﮐﻪ زﻧﺎﮐﺎرانﻗﺮآن ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ
ﻣﺠﺎزات را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ازدواج ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﻣﺠﺎزات ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای زﻧﺎ ،ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪن اﺳﺖ .در
ﻣﻮرد دزدی ،ﻗﺮآن ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺑﺮﯾﺪن دﺳﺖ و ﭘﺎ را آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﺪ:
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دزد ،ﭼﻪ زن و ﭼﻪ ﻣﺮد ،در راه ﺧﺪا ﻣﺜﻼ )دﺳﺖ( او را ﺑﺒﺮﯾﺪ ،ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﺑﺎ ﻋﺒﺮت از ﺳﻮی ﺧﺪا ﺑﺮای ﺟﺮم آﻧﺎن ،و ﺧﺪا ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ.
)اﻟﻤﺎﺋﺪه (5.41
در ﺣﺪﯾﺚ اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﺷﯿﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
)ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ» ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﺮای دزدی ﺑﻪ اﻧﺪازه رﺑﻊ دﯾﻨﺎر ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ .دﺳﺖ دزد« ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا )ص( ﮔﻔﺖ :ﮔﻮﯾﺪﻋﺎﯾﺸﻪ ﻣﯽ
ج ،3.ص(907.
ﻧﺒﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﺮده ﻣﺎل ارﺑﺎﺑﺶ را ﺑﺪزدد ﻧﯿﺰ و دﺳﺖ در ﻫﻨﮕﺎم دزدی ﮔﯿﺎه ﯾﺎ ﻣﯿﻮه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﻮد .ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪﺳﺎﯾﺮ ﺳﻨﻦ ﻣﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﺮﯾﺪن دﺳﺖ ﺟﺎﯾﺰ ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎل دزدی ﮐﻤﺘﺮ از رﺑﻊ دﯾﻨﺎر ارزش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮده و ﺗﻤﺎﻣﯽ داراﯾﯽ اش ﻣﺎل ارﺑﺎب اﺳﺖ .ﺑﺪﻫﺪ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺧﺸﻦ اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای اﻧﺴﺎنﻫﺎ و دوﻟﺖﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺳﻨﺖ در
آورده ﺷﺪ و دزدی ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا )ص(« ﮐﻨﺪ.ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽ ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﻃﺒﯿﻌﺖ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ
دﺳﺘﺶ را ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺲ او دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﺮﯾﺪه را از ﮔﺮدن او آوﯾﺰان ﮐﻨﻨﺪ) .ﺳﻨﻦ اﺑﻮداود ،ج ،3.ص (1230.او ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺠﺒﻮر
ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه .ﺑﯿﺶ از  2000ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻢ ﻏﺮﺑﯽ ﻧﻮﺷﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﺶ آوﯾﺰان ﺑﻮد دوره ﺑﮕﺮدد .ﺑﻮد
)ﯾﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ »ﻗﻮاﻧﯿﻦ ژوﺳﺘﯿﻨﯿﻦ« رﺳﺪ وﻟﯽﺷﻮد ،ﺑﺮﯾﺪن دﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﻧﮕﺎه اول ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽدزدی ﺑﺎ ﺑﺮﯾﺪن اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﻣﺠﺎزات ﻣﯽ
ﻣﺪﻧﯽ( ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﻣﺠﺮم ﻣﻌﻠﻮل ﺷﻮد ﻣﻨﻄﻘﯽﺗﺮ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ دزدی ،ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺨﺴﺘﺶ ﻓﻘﺮ اﺳﺖ ،در اﺛﺮ ﻣﻌﻠﻮل ﺷﺪن ﻓﺮد ﺗﺸﺪﯾﺪ
ص (150.ﮔﻔﺘﮕﻮی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻗﺮآن ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎر ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ) .ﺳﯿﻞﺷﻮد و ﻓﺮد ﻧﻤﯽﻣﯽ
ﺗﺮ و ﺑﺎ ﻣﺪﻧﯿﺖ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻤﯽدر ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﻋﺎﻗﻞ »ﺣﺪود« ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﻬﻮر
در ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻔﮑﺮات ﭘﺲﮔﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﻨﺪ ﭘﯿﺮوز ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﺎی ﻣﻤﻨﻮع در اﺳﻼمﻏﺬاﻫﺎ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ 5.
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﯿﻦ ﻏﺬاﻫﺎی ﺣﻼل )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آزاد از ﻣﻨﻊ( و ﺣﺮام )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﺪه( ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﻣﻮرد ﻏﺬا ،ﺣﻼل و ﺣﺮام ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﺎﻫﺖ وﺟﻮد دارد:
او ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮدار ،ﺧﻮن و ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮک و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻧﺎم ﺧﺪا ﻧﺒﺎﺷﺪ را ﺑﺮای ﺗﻮ ﺣﺮام ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ و ﺑﺪون
ﺗﺮﯾﻦ اﺳﺖ) .اﻟﺒﻘﺮه (2.173او ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺸﻨﺪه ]اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺑﺨﻮرد[ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد و ﺑﺪون ﺗﻼش ﺑﺮای
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﯽ و ﻏﺬاﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺠﺎز اﺳﺖ) .اﻟﻤﺎﺋﺪه  (5.99ﻏﺬاﻫﺎی ﺣﺮام ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮای ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﺣﺘﯽ
) 10 9-16ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮده اﺳﺖ )اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اوﻟﯿﻪ ،ﭘﯿﺶ از ﻧﮕﺎه آزادی
اﻧﺪازد ﮐﻪ آﯾﺎاﺳﺖ و اﯾﻦ ﻓﺮد را ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ »اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن  «15.18ﻣﺸﮑﻮک اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺪای از ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮک ،ﺳﺎﯾﺮ ﻟﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﺎ ﺷﺒﯿﻪ
ﻣﺤﻤﺪ در ﺗﻔﮑﺮات در ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺷﺒﺎﻫﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺖ ،ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و اﺳﻼم اﯾﻨﻘﺪر ﺷﺒﺎﻫﺖ دارﻧﺪ؟ )وات
ص (200.ﺣﺘﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﺣﻼل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﮐﺸﺘﻦ ﺣﯿﻮان ﻧﺎم ﺧﺪا ﺑﻪ زﺑﺎن آورده ﺷﻮد) .ﻣﺎﺋﺪه  (5.5ﺗﺴﻤﯿﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ
)ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ رﺣﯿﻢ( ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﺣﯿﻮان اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻗﺮآن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻏﺬای ﺳﺎﯾﺮ اﻫﻞ ﮐﺘﺎب ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺣﻼل
اﺳﺖ و ﻫﺮ دو ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دور ﻣﯿﺰ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﻧﺪ .ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﻏﺬا ﺗﻔﺎوتﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮﻏﺬای ﯾﻬﻮدﯾﺎن آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﻧﻘﻞ ﻗﻮل
ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮارﺗﺸﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد و
ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻏﺬا ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺎﮐﯿﺰه اﺳﺖ و ﺧﻮردن آن ﺣﻼل .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد او ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را ﺣﺮام ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن
ص (113.ﻗﺎﻧﻮﻧﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮآن ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻫﻢ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدار ،ﺧﻮن و ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮک) .راﺑﺮﺗﺲ

و ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﺧﻮردن ﻏﺬا ﻧﯿﺰ ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﮔﯿﺮدﻗﺮار ﻣﯽ ﺣﺘﯽ ﺗﺴﻤﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻏﺬا ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﮕﻮﯾﺪ.
»اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ« ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﺑﺎ »ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ« ﻫﺮ ﮔﺎه ﺷﺨﺼﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮرد ﮐﺮد ﻫﺎ ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از ﻏﺬا ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ وﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ص (601 .دﯾﻦ اﺳﻼم ﻏﺬای ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ) .ﻋﻠﯽ
»آﯾﻨﺪﻧﻮﻋﯽ ﺳﺎﯾﻪ اﺳﺖ از ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ« وﻟﯽ در ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻏﺴﻞ وﺳﻮاس در ﻣﻮرد ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﯽ
)ﻣﺘﯽ  (15.2ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﻫﻤﻪ ﺷﻮد.ﻣﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ وﻗﻀﺎوت ﮐﺮدن دﯾﮕﺮان ای ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻮدن)ﻋﺒﺮﯾﺎن  (10.1و ﺳﺎﯾﻪ
ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﺮاﻣﻨﺪ .ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﻗﺮآن در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﺒﻮد و ﻓﻮاﯾﺪی در اﻧﺪﮐﯽ ﺷﺮاب ﻣﯽدﯾﺪ ،در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ
زﯾﺎنﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻓﻮاﯾﺪش ﻣﯽﭼﺮﺑﺪ) .اﻟﺒﻘﺮه  .(2.219در ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻮرهﻫﺎ ﻣﻮﻣﻨﺎن از آﻣﺪن ﺑﻪ ﻧﻤﺎز در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺴﺘﯽ ﻣﻨﻊ ﺷﺪﻧﺪ) .اﻟﺤﺎﻗﻪ  (4.43و
) 5. 93 – 94ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺷﺮاب ﮐﻼ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ) .ﻣﺎﺋﺪه
در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﺎﻟﺖ اﺟﺒﺎری دارﻧﺪ و زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼم ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
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