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ت... د    ھا را با
  

  به نام ايزد منان
  

  از دشمنان بریم شکایت به دوستان 
  چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم؟

  
در روزگار جاهلّیت زن در نظر اکثریت مردان هیچ ارزشی نداشت و بـا وی بسـاِن 

 شد. اما دین مبین اسالم اعالم کرد کـه زن و مقدار رفتار می حیوانی پست و کاالیی بی
ٍةاند:  مرد از حقیقت واحدی آفریده شده ـدَ احِ ْفٍس وَ َ ْم مِْن  كُ لَقَ ) و آدمیـان ۶(زمر/  خَ

  اعم از زن و مرد از کرامت واالیی برخوردارند: 
ْد ( قَ لَ ا وَ ْمنَ رَّ ـِي كَ مَ  بَ و از نظر حقوق اجتماعی هیچ فردی بـر دیگـران ) ٧٠(االسراء/ )آدَ

تر است آنهـم نـزد  برتری ندارد تنها از جنبه معنوی چنانچه کسی با تقواتر باشد گرامی
ِنَّ (خدا:  ْم  إ كُ مَ ـاكُْم  اهللاِ  عِْندَ  أَْكرَ قَ ْ الناس سواسّیه کأسنان املشط ال فخـر «) ١٣(حجرات/ )أَ

های شانه برابرند هـیچ  مردم مانند دانه«(حدیث) یعنی  »لعربّی علی عجمّی إّال بالّتقوی
ی  درباره )ص(و از پیامبر ارجمند اسالم» عربی بر غیر عربی برتری ندارد جز به تقوی

= الجّنـه تحـت اقـدام االّمهـات« :شکوه منزلت زن در مقام مادری روایـت شـده اسـت
مسلمانان با افتخار از نخستین ایمان آورنده بـه ی  و همه» بهشت زیر پای مادران است
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کننـد (سـالم  آیین پاک محمدی و نخستین شهید این اّمت که هر دو زن بودند یـاد می
  عظمی باد!) ی  کبری وسمیهی  خدا بر خدیجه

انـد.   ولی با تاّسف فراوان قرنهاست که علمای ما فریب دشـمنان اسـالم را خـورده
و روزگاری آن را جز برای معصوم غیر قابل فهـم پنداشـتند زمانی قرآن را تحریف شده 

در نتیجه از تعالیم حیاتبخش قرآن محروم گشتند و بجایش به اخبار و روایاتی دروغین 
لوحانـه در برخـی امـور قـدم در وادی  دل بستند و سرانجام عالم و عامی همگی سـاده

ی زن  قضـاوتمان دربـارهخرافات نهادیم و بـه جاهلیـت بازگشـتیم و دوبـاره اندیشـه و 
ای چون مّال صدرا و مال هـادی  فیلسوفان نامدار و پرآوازه به طوری کهجاهلی گشت. 

سبزواری بر اساس مشربی فلسفی نه بینش قرآنی بـاور کردنـد زنـان از جـنس حیـوان 
هستند و تنها صورت انسان به ایشان داده شده تـا مـردان از آنـان مشـمئز نشـوند و در 

ــا آنهــا ــان نکــاح ب ــد. چن ــول  ١٣۶ص  ٧ج  »اســفار اربعــه« کــه در رغبــت کنن از ق
  خوانیم:   صدرالمتألهین می

... و  ةو منها تولّد الحیوانات املختلفه ... بعضها لألکل ... و بعضـها للّرکـوب و الّزینـ«
از عنایات الهی در خلقت زمـین ـ تولـد «یعنی:  ....»بعضها للمالبس و البیت و االثاث 

اند ... و بعضی برای سـوار شـدن ... و  مختلف است که بعضی برای خوردنحیوانات 
بعضی برای بار کشیدن ... و بعضی برای تجمل ... و بعضی برای نکاح و آمیزش ... و 

   .»بعضی برای تهیه لباس و اثاث خانه
  و مال هادی سبزواری در حاشیه اسفار گفته است: 

لطیـف الـی أن النسـاء لضـعف عقـولهّن و فی ادراجها فـی سـلک الحیوانـات ایـامء «
جمودهّن علی ادراک الجزئیات و رغبتهّن إلی زخارف الدنیا، ِکدن أن یلتحقن بالحیوانـات 

االنسـان لـئّال یشـمئز  ةالّصامته حّقاً و صدقاً، اغلبهّن سیرتهّن الّدواّب و لکن کساهّن صور 
  ...»عن صحبتهّن و یرغب فی نکاحهّن 

لدین شیرازی زنان را در عداد حیوانات درآورده اسـت اشـاره صدرا  این که«یعنی : 
زنان به دلیل ضعف عقل و ادراک جزئیـات و میـل بـه زیورهـای   این کهلطیفی دارد به 
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اند و اغلبشان سیرت چارپایان دارند ولی  دنیا حقًا و عدًال در حکم حیوانات زبان بسته
با آنان متنفر نشـوند و در نکـاح بـا  اند تا مردان از مصاحبت به آنان صورت انسان داده

از حـوزه ـ دكتـر عبـدالكريم      ي انتظـارات دانشـگاه   (نقل از مقالـه » آنان رغبت بورزند...
  سروش)  

نباید گمان کرد روی برتافتگان از تعالیم نورانی قرآن به این بسنده کردنـد کـه زن را 
حیوان بخوانند ـ و از این رهگذر با کمال وقاحت و حماقت به زنـانی چـون حضـرت 
مریم و حضرت خدیجه و حضرت فاطمه و ... (درود و سالم خدا بر آنان باد) تـوهین 

تـرین  ارزش ترین و بی جعلی زن را بـه عنـوان پسـت کنند ـ بلکه در سایه تبلیغ روایاتی
ی  کاال برای ارضای تمایالت جنسی مردان قرار دادند و حکم ازدواج موقت را که تحفه

فرهنگ جاهلی بود و اسالم آن را نسخ کرده بـود، زنـده نمودنـد و حتـی آن را اسـاس 
  ینداری قلمداد کردند و به دروغ گفتند: دایمان و اعتقاد و 

اّن املتعه دینی و دیـن آبـائی فمـن عِمـل بهـا «فرموده است :  )ع(جعفر صادقامام 
دیـن  صیغه دین مـن و«یعنی :  »عِمل بدیننا و من انکرها انکر دیننا و اعتقد بغیر دیننـا

نیاکان من است هر کس به آن عمل کند به دین ما عمل کـرده و هـر کـس آن را انکـار 
(مـن ال » ن غیر ما معتقـد شـده (کـافر گشـته) اسـتنماید دین ما را انکار کرده و به دی

  ) .٣٣۶ص  ٣یحضره الفقیه ج 
  و به دروغ گفتند: 

من متّتع مرّه امن مـن سـخط الجّبـار و مـن متّتـع مـرّتین «فرموده است:  )ص(پیامبر
هـر کـس «یعنـی :  »ةحرش مع االبرار و من متّتع ثالث مّرات درجته کـدرجتی فـی الجّنـ

ماند و هر کس دو بار صیغه کند بـا  غضب خدای جبار در امان مییکبار صیغه کند از 
شود و هر کس سه بار صیغه کند در بهشت همدوش من خواهد  نیکوکاران محشور می

  و به دروغ گفتند:) ٣٣۶ص  ٣ـ من ال یحضره الفقیه ج  ۴۶١ص  ۵(فروع کافی ج  .»شد
ای  صیغه کننده در ازای هر کلمه«ی ثواب متعه گفته است:  امام صادق ـ ع ـ درباره



  ۵              ها را باید شست ... چشم

شود و هر بار که بـا  بخت] صحبت کند یک نیکی برایش نوشته می که با او [آن زن سیه
ی قطـرات  بخشد و چون غسل کند به انـدازه او نزدیکی کند خداوند گناهی را از او می

د (؟!) بـرای مـر[دقت کنید همـه ثوابهـا» آمرزد می آبی که بر بدنش ریخته گناهانش را
  ) ٣٣۶ص  ٣(من الیحضره الفقیه ج مقدار].   است و زن کاالیی بی

  و به دروغ گفتند: 
 »ةسـبعین مـّر  ةکامّنـا زار الکعبـ ةمؤمنـ ةمن متّتع بـإمرا«فرموده است :  )ص(پیامبر

ی  هر کس یک بار با زن مؤمنی صیغه کند مانند این است که هفتاد بـار خانـه«یعنی : 
  ) ٣٣۶ص  ٣(من ال یحضره الفقیه ج » کعبه را زیارت کرده باشد

آیا تمام عقال و خردمندان عالم حق ندارند بگویند: این چنین تعریـف و تمجیـدی 
  از متعه تشویق مردان به هوس بازی و جانبداری از فساد است؟ 

دستورات الهـی را  پرستان عبادات و احکام و آیا توجیه اعمال شنیع و پست شهوت
 کند؟ راستی اگر قرار باشد کسی با چند بار صیغه کـردن آن میاعتبار ن در نظر مردم بی

ی ائّمه و پیامبر برسد، دیگر چرا برای تقرب بخـدا سـختی و   همه ثواب ببرد و به درجه
های نفسانی را تحمل کند و بـرای تطهیـر نفـس بـه  تلخی مجاهدت مستمر با خواسته

  نماز و روزه و حج وسایر عبادات بپردازد؟ 
یات جعلی حتی به آبروی دختران نوجوان ده ساله و طفل شـیرخوار هـم پیروان روا

فکر نکردند و رحم ننمودند گویی اصًال با جنس مؤنـث دشـمنی دارنـد کـه بـه دروغ 
تـوان صـیغه  دختر کوچک ده ساله را نیز می«گویند امام صادق ـ ع ـ فرموده است:  می
  ) ٢۵۵ص  ٧ـ تهذیب شیخ طوسی ج  ۴۶٣ص  ۵(فروع کافی ج  .»کرد

کـه قلـم از ) ١٢مساله  ٢(تحریر الوسیله ج اند  و درباره دختر شیرخوار فتوایی صادر کرده
  بیان آن شرم دارد. 

با این وصف آیا علمای ما (همان طرفداران پر و پا قرص چنان روایـات دروغینـی) 
  مکتب فرویدیسم را در ترازوی نقد نهند؟. حق خواهند داشت بر فروید بتازند و 



 ها را باید شست ... چشم              ۶

متأسفانه اینها به پارادوکس الینحل وقوع ازدواج با محارم و شـرعی دانسـتن متعـه 
: چون در ازدواج موقت وجود شاهد و اعـالن عمـومی و  این کهاند توضیح  فکر نکرده

درزاده و رسمی شرط نیست لذا ممکن است، برادر با خواهر، پدر با دختر، و عمو با برا
که به کّرات اتفاق افتاده اسـت و بـه  هم چنانای، صیغه کند.  دایی با خواهرزاده صیغه

اند. از  نساء رفتار شده و حرمت احکام الهـی را هـم شکسـته ی سوره ٢٣ ی خالف آیه
اند و  ای از عالم نمایان متعه را حتی برای زن شوهردار نیز جایز دانسته اینها گذشته عده

بنـد و بـاری اخالقـی و  ماحصل چنان فتوای رسوایی این است که اگر اوج بیمعنی و 
ناامنی ناموسی در جامعه گسترش یابد برای آن افراد خرافی مسلک امری عادی است. 

ای دنیاپرسـت خداناپرسـت بـه بهانـه  و باز با تأسف فراوان و جانسوز سالهاست عـده
گرایی به صادر کردن دختران نازنین ما  شرعی بودن متعه و بعضًا با توجیه ترویج شیعی

 %٨٠کنند؟! ... و اخیرا معلوم شده است که  های خلیج اقدام کرده و می نشین به شیخ
  باشد و... و ...  شیوع بیماری ایدز ناشی از متعه می

باری متعه که از نظر فقهی بـه مـذهب مـا اختصـاص دارد از جهـت عملـی بجـز 
و آبرومند و فطرت سـالم شـیعه  زیرا هیچ زن با شرفباز طرفداری ندارد  مردانی هوس

پسندد و مردان روشنفکر و پاک سیرت ما ازدواج موقت را رد کـرده و آن را  ه را نمیمتع
متعه  ،نیز در عمل ، خودشاندانند و حتی روحانیون  امری ضد قرآنی و ضد انسانی می
کننـد و  م از آنها موافقـت نمیکدا پذیرند زیرا هیچ  را ننگ و عار تلقی نموده و آنرا نمی

  راضی نخواهند شد که دیگران با دختر آنها صیغه کنند. 
ی قـرآن   شهامت بازگشت به احکام تابناک و انسان دوستانهعلمای شیعه امیدواریم 

و تبری از روایات ساختگی را پیدا کنند و از پشت پا زدن به شرافت و کرامت مـا زنـان 
  نمایند: شیعه دست بردارند و اعالم 

ی نور آمده است چنانچه مسلمانی شـرایط ازدواج بـرایش مهّیـا  سوره ٢٢ ی در آیه
بـرای حفـظ  )ص(نباشد باید راه عّفت در پیش گیرد و نیز طبق هدایت پیـامبر گرامـی
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  پاکدامنی خود از عوامل و اسباب تحریک میل جنسی بپرهیزد و گاهی روزه بگیرد. 
والن امر بر سر عقل بیایند و بجای لجاجـت و پافشـاری بـر دوام ؤو امیدواریم مس

بخشیدن به فرهنگ منسوخ جاهلی که جز توجیه و تـرویج فسـاد و تیـره بخـت کـردن 
ای ندارد از نظر اشتغال و معیشت شرایط ازدواج شرعی (دائـم) را  دختــران جوان ثمره

دولت موظف است برای هر « برای جوانان فراهم نمایند و دلسوزانه تالش کنند تا اصل
جوان ایرانی کار پیدا کند یا حقوق بیکاری به آنان بپردازد تا مجبور بـه دزدی و فسـاد و 

  را اجرا و عملی نمایند.  تصویب شود و صادقانه و مجّدانه آن »اعتیاد نشوند
به مردان ما غیرت، به زنان ما عّفت، به عالمان ما شـهامت، بـه عـوام مـا  خدایا !  
  ای محکم عطا بفرما.  ما فهمی درست و ارادهی  و به همه مت،کرا

ما توفیق روی آوردن به معـانی حیـات بخـش قرآنـی و شـهامت  ی بار الها! به همه
  روگردانی از روایات جعلی و ضد انسانی عطا بفرما. 

  
  م (کارشناس ارشد تفسیر و علوم قرآن) ناهید.


