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<f yjvb {eljdfylb ,f[<f yjvb {eljdfylb ,f[<f yjvb {eljdfylb ,f[<f yjvb {eljdfylb ,f[ifylfbifylfbifylfbifylfb    vtshe,jyvtshe,jyvtshe,jyvtshe,jy    
    

JJJJ\\\\    bckjv sebckjv sebckjv sebckjv se----eeee----b pfysjhj gjqvjk rfhlffcnb pfysjhj gjqvjk rfhlffcnb pfysjhj gjqvjk rfhlffcnb pfysjhj gjqvjk rfhlffcn####    
    

Sfvle cfyj {eljdfylthj rb bycjyhj fp yj,elb ,f de/el 
jdfhl, df rbnj,b fpbpfihj ,fhjb e sfvxey lfcnehb pbylfubde 
,f[ne cfjlfn lfh ley\ df j[bhfn қfhjh ljl& 
 
Df cfkfdjne cfkjv ,fh ,tsnfhby if[ct rb lfh heq pfvby       
-flfvb ve,jhfrfihj uepjin, df ,fh fskb ,fqne fcsj,fi& 
 
Fvvj ,fml~ 
 
<fml fp binbhjr rfhlfyfv lfh xfylby ,fscsj df [jylfyb 
xfylby vf-jkfsj lfh vfdhblb @Se-e-b pfy lfh bckjv@ ,f 
xeyby [ekjcf jvflfv rb xfyl ueanft lfh by vfdpem ,fhjb 
fpbpjy gtirfi reyfv& 
{jyfylfujyb fpbp! By xfylt fp ie,sfsjt sfcnfyl, rb ,fmpt fp 
leivfyjyb lbye bycjybzn vb\yb vfhlev vtандозаyl df vfy 
,fmpt fp jysjhj ,fhjznjy gtirfi [jsfv rfhl^ df cbgfc ,f 
sfvfb jysj fkjsblf fkjsblf /fdj, [jsfv uean&  
Ie,sfbIe,sfbIe,sfbIe,sfb    fddfk~fddfk~fddfk~fddfk~ @Ue\ vfhlevb  vecekvjyb nj/br pfysjzijyhj 
fp heq yj,jdfhb df ,t 'mnbvjlbzijy vf/,eh ,f sb/j,geib 
vtreyfyl^ lfh sjkt rb vj vfhlsj yfnfdjybcnftv ,fhjb pfysj 
,tsnfhby ifhjqnb pbcne pbylfub afhjsfv cjptv^ gfc ,j 
rfljv se-e- vj jysjhj vf/,eh ,f sb/j, geib vtreytv# df 
by rjhb vfhljy cfatsjyf vt,jifl& Df dодоштани зан ба 

пушидани либосе, ки дилхохи худи у нест, намунае аз зулму 

ситами мардони рузгори мост ва бояд решакан шавад"  
LedevLedevLedevLedev~~~~ @<fmpt pfysjb sb/j,gei lfh pthb sb/j,sjzijy 
xfylby /byjznsj cjlbh vtreyfyl@ 
Ctdev~Ctdev~Ctdev~Ctdev~    "Df ,fmptsj vtuezyl~ <jzl pfysj ,fhj,fhb vfhljy 
,jifyl^ df vtuezyl rb @Ишкол дар дарки бештари мо аз зан 
аст ки фикр мекунем камтару кехтар аз моянд& Истилохи 
тавхиномези “мударози аклкутох” аз хамин биниши танг 
бар меояд ё “дарахти макри зан сад реша дорад” ихонати 
табъизомези дигарест гуё марди ақлкутох ва ё маккор андак 
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дорем “Муштипар” хондани зан ки хамчинси у дар 
кишвархои дигар умури давлатро идора мекунад беадабии 
фохиш аст. Басо заноне ки шарофати садто мардро доранд.  
Агар мехохед чомеъаи солим ва пешраве бисозем 
баробарии хуқуқи зану мард бояд ба таври тамому комил 
баркарор шавад@ 
Xfsjhev~ Xfsjhev~ Xfsjhev~ Xfsjhev~ @Fufh bckjv ,fhjи pfy vf-jvt қjbk vtiel gfc 
xfhj lfh _ehjy sfvfdf-n [bnj, ,f ceq vfhljy fcn yf ,f 
pfyjy& 
Gfy/ev~Gfy/ev~Gfy/ev~Gfy/ev~@<fhjи xb _ehjy lfh vfcmfkfи nf-cbvb vthjc 
,fhjи pfy sf-b ybcab vfhlhj nfmby rfhlffcn gfc j\ by 
gjqvjkb se-e-b pfy ytcn^ df j\ by lfkjkfn ,f le.v lfhf/f 
,elfyb pfyhj yfvtreyfl# df ue\ rb bckjv pfyhj sfvxey 
rfybpt ,fhjи vfhl nfmby rfhlffcn@& 
Ifiev~Ifiev~Ifiev~Ifiev~ @Gf\v,fhb bckjv Vesfvvfl vtuezl~ Vfy fp sfvf 
pb\l Jqifhj lecn vtljhfv gfc sjkb lbufh pfysjи ,txjhffi 
xbcn j\ by rjh lfh sf-b pfysjи lbufhfi pekv ytcn# 
  
Df vbckb ин ie,sfsj [tkj pb\l, fcn kjrby byijjkjs abrh 
vtreyfv rb hfl ,f by ie,sfsj ie,sfsjи lbufhhj rbajzn 
vtreyfl& 
Fryey [jyfylfujyb fpbp! xbpt rb vfy fp ievj vt[jsfv by 
fcn, rb lfh қfpjdfn rfhlfy cfhjctvf yfifdtl^ sfvjyj          
sf-bқfn xbptcn lecn ljinfyb df sfh j-bkt lfh gfq gfqlj 
rfhlfyb ecn^ df rfct rb lfh gfq ,f lfcn jdfhlfyb e cfhb [el 
cf[nb ,b\hfl (vtsyfn reyfl) kfppfn df hjsfnb ,fml fp ,f lfcn 
jdfhlfyb ehj [jsfl xfibl& 
<fkt hjsb ,f lfcn jdfhlfyb sf-b-fn cf[n df gehvfif-fn fcn 
dfkt hjsb uehtp fp jy de/el yfljhfl& 

?fdj,?fdj,?fdj,?fdj,fv ,f ie,sffv ,f ie,sffv ,f ie,sffv ,f ie,sfи    fddfk rb vtuezl~fddfk rb vtuezl~fddfk rb vtuezl~fddfk rb vtuezl~ @ Vfhlevb  vecekvjy 
pfysjzijyhj fp heq yj,jdfhb df ,t 'mnbvjlbzijy vf/,eh ,f 
sb/j,geib vtreyfyl lfh sjkt rb vfhlsj yfvtnfdjyfyl ,fhjи 
pfysj ,tsnfhby ifhjqnb pbcne pbylfub afhjsfv cjpfyl^ gfc 
,j rfljv se-e- jysjhj vf/,eh ,f sb/j, geib vtreyfyl# df 
by rjhb vfhljy cfatsjyf vt,jifl& Df dодоштани зан ба 

пушиданди либосе, ки дилхохи худи у нест, намунае аз 
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зулму ситами мардони рузгори мост ва бояд решакан 

шавад&  

Fvvj vfy vtuezv~ Ҳиҷобро мо мардон ба сари занон 

маҷбури наовардаем ки, ҳар вақто ки дидем онҳоро аз 

ҳиҷоб хуш наомад аз кори кардаамон баргардему 

онҳоро иҷозат диҳем ки сари лучу  тан бараҳна кунанд, 

балки ҳиҷоб мисли дигар ибодатҳо аз ҷониби 

Худованд ба сари занон фарз шудааст, ҳамон Худое ки 

намозу рузаву ҳаҷу закоту дигар ибодатҳоро ба 

гардани бандаҳояш фарз гардонд, ана ҳамон Худо 

ҳиҷобро бароӣ занҳо фарз гардонд, ва занҳоро амр 

кард ки ҳиҷоб пушанд^ gfc Худованд аст ки ҳиҷобро 

фарз гардонидааст на мардон^ ин суханҳо аввал таъна 

дар зоти Худованд fcn чун ки Худованд аст ки ҳиҷобро 

фарз гардонидааст на мардон.  

Lувум дар шахсияти Паӣғамбар (с.в) чунки аввалин 

шахсе ки занҳояшро амри ба ҳиҷобпуши кард у буд, 

пас by ueanfsj vfmyjq jyhj ljhfl rb (ба Худо паноҳ 

мебарам аз ин сухан) У аз ҷумлаӣ касонест ки 

сусткамар vt,jifyl, df uezylfи by ce[fy fufh pfhhft bvjy 
ljinf ,jifl ,jzl ,bljyfl rb, ин сухан куфр аст& 

Ва ин чунин шароити зиндагиро марбути ҳиҷоб 

кардffyl, ман ҳаӣронам ҳиҷоб ба шароит чи дахл 

дорад, оё агар зан ҳиҷоб напушад ризқу рузияш зиёд 

мешавад? Баракс ҳар кас агар хоҳад ризқу рузияш зиёд 

шаваду зиндагияш саодатмандона гузарад, бояд аз 

амри ризқ диҳанда руӣ нагардонад. 

By xeyby vfy abrh vtreyfv rb баракс, инсони 

сусткамару бе номус касест, ки наметавонад пеши 

роҳи занашро аз бараҳнаги дар пеши мардони бегона 
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бигирад, бовар кунед ман аз нангу номуси чунин 

ҷавонмард ҳаӣронам чи гуна номуси мардии у 

мебардорад, ки зан ё хоҳару модараш сари лучу ним 

бараҳна ба шаҳру бозор рафта дигар мардон аз 

дидани нозукиҳоӣ онҳо лаззат мебаранд, пас маълум 

мешавад ин зан сад фоӣз аз у набудааст шояд gfy/js 
фоӣзаш аз у бошаду боқи мондааш аз мардум. 

Df мо мусалмонон занҳоямонро фақат ба хотири jy 
амр ба ҳиҷоб пуши мекунем ки Худованд ба jy амр 

кардааст, вақтj ки мегуzyl аз руӣ бе эътимоди занҳоро 

амр ба ҳиҷоб пуши мекунем пас оё вақто ки 

Gаӣғамбар (с.в) занҳояш ва занҳоӣ тамоми 

уматонашро амр ба ҳиҷоб пуши кард оё сабабаш ин 

буд ки аз занҳояш бовари надошт? Бароӣ чи вақто ки 

Худованд амр ба ҳиҷоб пушидани занҳо кард нагуфт 

ки агар бовари надошта бошед онҳоро амр ба ҳиҷоб 

пуши кунед ва агар бовари дошта бошед ишколе 

надорад монед чихеле мехоҳанд либос пушидан 

гиранд#. 

<fhjlfhjyb fpbp iумо бубинед 99% мушкилотҳову 

нобовариҳое ки дар муҷтамаъи мо рух медиҳад, аз  

хонаводаҳое сар мезанад ки на қонуни ҳиҷобро муроот 

мекунанду на дигар қавонини шариъатро, оё дар кучае 

ё ufhlbit  дидаед ки ҳиҷобдоре мошинҳоро манъ 

карда танфуруши кунад, ман намегуям ки зане ки 

ҳиҷоб пушид у аз тамоми гуноҳ пок шуда дигар 

дучори гуноҳ намешавад, балки шояд ҳиҷобдоре ёфт 

шавад ки ҷиноят кунад локин дар баробарии бе 

ҳиҷобоне ки ҷомеаӣ мо 97% мусалмонро фасод карда 

истодаанд, як дар садро дар бар намегирад& 
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?fdj,fv ,f ie,sf?fdj,fv ,f ie,sf?fdj,fv ,f ie,sf?fdj,fv ,f ie,sfи    ledev rb vtuezl~ledev rb vtuezl~ledev rb vtuezl~ledev rb vtuezl~ @<fmpt pfysjи 
sb/j,gei lfh pthb sb/j,sjzijy xfylby /byjznsj cjlbh 
vtreyfyl@ Аммо нисбат ба он занҳое ки дар зери ҳиҷоб 

ҷиноятҳо мекунанд, ин кор ба ҳиҷоб ҳеҷ рабте 

надорад, ин гуна зан ба хотири ҷинояташ гуноҳ 

мегирад, локин ба хотири ҳиҷобаш савоб хоҳад 

гирифт, аммо зане ки  ҳам ҳиҷоб намепушаду ва боз 

ҷиноятҳам мекунад ду гуноҳ мегирад, аввал ба хотири 

бе ҳиҷоби, дувум барои ҷинояташ, {jyfylfujyb fpbp vfy 
,fhjznjy vbcjkt vtjhfv ievj ,e,bytl fufh /byjznrjh lfh 
kb,jcb le[nehjy \ by rb lfh kb,jcb vbkbcfsj /byjznt cjlbh 
reyfl gfc ,f abrhb ievj lfh by sjkfn kb,jc ueyfsrjh fcn, \ 
rfct rb by kb,jchj geiblffcn, gfc j\ vj le[nehjye 
vbkbcfsjhj fp geiblfyb jy ueyf kb,jcsjи vf[cecfijy ,jzl 
vfym reytv# Аk,fnnf rb /fdj,fi ,fhjи sfh j-bk vfmkev 
fcn& 

Yjueanf yfvjyfl rb вақто ки инсон ҳиҷоб пушид ё ҳаҷ 

кард ё намоз хонд, ин он маъноро надорад ки у набояд 

дигар дучори гуноҳ шавад, эътиқоди мо мусалмонон 

инаст ки дучор шудани инсон ба ҳар гуноҳ мумкин аст, 

аммо фарқи гунаҳкор аз дигар гунаҳкор дар ин аст ки 

кадоми аз онҳо аз гуноҳаш тавба мекунад& 

?fdj,fv ,f ie,sf?fdj,fv ,f ie,sf?fdj,fv ,f ie,sf?fdj,fv ,f ie,sfи    ctdev rb vtuezl~ctdev rb vtuezl~ctdev rb vtuezl~ctdev rb vtuezl~ @ <jzl pfysj ,fhj,fhb 
vfhljy ,jifyl^ df vtuezyl rb @Ишкол дар дарки бештари 
мо аз зан аст ки фикр мекунем камтару кехтар аз моянд 
Истилохи тавхиномези “мударози ақлкутох” аз хамин 
биниши танг бар меояд ё “дарахти макри зан сад реша 
дорад” ихонати табъизомези дигарест гуё марди ақлкутох ва 
ё маккор андак дорем “Муштипар” хондани зан ки 
хамчинси у дар кишвархои дигар умури давлатро идора 
мекунад беадабии фохиш аст. Басо заноне ки шарофати 
садто мардро доранд.  
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Агар мехоҳед чомеъаи солим ва пешраве бисозем 
баробарии хуқуқи зану мард бояд ба таври тамому комил 
баркарор шавад@ 
 
Gti fp sfvf ,jzl ,buezv rb lfh sjkt rb zujy lfkbkt yfljhtl 
fp rbnj,sjи vemnf,fhb bckjvb gfc истилоҳҳои “мударози 

ақлкутох” ва ё “дарахти макри зан сад реша дорад” ин 

суханҳоро ба ислом нисбат надиҳед, мақому 

манзилате ки ислом барои зан таъин кардааст, зан аз 

аввали паӣдоишаш то зуҳури ислом чунин мақому 

манзилатро надида буд.  
Lfh by ifrt ytcn rb pfy st/ujs lfh sfvf xbp ,fhj,fhb vfhl 
ielf yfvtnfdjyfl, df by xeyby vfhlsfv st/ujs lfh sfvf xbp 
,fhj,fhb pfy ielf yfvtnfdjyfl^ {eljdfyl ,fhjи sfh rfljvb 
jysj afh- uepjinffcn sfv fp /bsfnb /bcvb df sfv fp /bsfnb 
yfacb df ,аробар кардани зан бо мард ин як 

бузургтарин зулмест дар ҳақи зан, чигуна як ҷинси 

латиферо баробар ба як ҷинси боқувват мекунfyl, 
Бfkrb /jt rb ,jzl pfy ,j vfhl ,fhj,fh ,jifl ,jzl jysjhj 
,fhj,fh rfhl df /jй rb ,j sfv ,fhj,fh ytcnfyl yf,jzl 
jysjhj ,fhj,fh rfhl, vbckb by rb bvrjy yfljhfl rb vfhlhj 
vf/,eh reytv rb vbckb pfy sjvbkfljh ifdfle nfdfkel 
reyfle afhpfyljyfihj vfrjyfl, df byxeyby pfyhj ybp 
yfvtifdfl rb vf/,eh reytv rb lfh /fyusj binbhjr reyfle 
hbp-e hepb gfqlj rfhlfye rjhsjи gehvfif-fnhj ,f eslffi 
uepjhtv^ xeyrb {eljdfyl sfh zr /bychj nf,bmfnb fkjsblf 
ljlffcn rb fufh zrt fp jysjhj ,fhjи fy/jv ljlfyb dfpbafи 

lbufht b/,jh cjptv, gfc by rjh lfh sf-b jy /byc pekv fcn. 
Шevj ,e,bytl fpbpjy, вақто ки зану мардро баробар 

кард пас бояд чигунае ки мард аз паӣ ризқу рузи 

мешавад ва таҳамули корҳоӣ сахтро мекунад ба 

хотири ин ки як луқма нон паӣдо карда дар даҳони 

зану фарзандонаш монад, ана ҳамин хел бояд зан аз 

паӣ ризқу рузи шавад, ва хароҷоти  зиндагиро бояд ду 

тақсим кунанд, ин чунин вақто ки мард аз кор баргашт 
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бояд зан ба кор равад, чун ки онҳо наметавонанд ҳарду 

дар як вақт кор кунанд ба хотири ин ки бояд 

фарзандонро бо навбат нигоҳубин кунанд ку, ин чунин 

агар мехоҳfyд зану мардро баробар кунfyд пас занҳам 

бояд мисли мард ду сол хидмати аскари кунад, бояд 

зан мисли мард гаӣ шуда шабу руз дар пост мисли 

мардҳо истад, мисли мард бояд аробакаш шавад.  

Пас кадом вақт зану мард ҳамдигарро медида бошанд^ 
пас кадом вақт мард аз дасти занаш таоми гарм 

мехурда бошад^ мисолҳо дар ин бора хело зиёд аст. 

{jyfylfujyb азиз оё чунин қонунsjи баробари бо ақли 

ievj мувофиқ меоянд?. 
<fhjи sfvby {eljdfyl vtuezl~ 

"�ليس �'كر %ألن""   

Zmyt @Df vfhl vbckb pfy ytcn@ 
Fryey ,jzl afsvblf ,jitl rb vf-cflb {eljdfyl fp by rb 
vfhl vbckb pfy ytcn xb vt,jifl^ zmyt afh- lfh [bk-fn fcn 
yf lfh ,tsnfhb ,fkrb lfh ,tsnfhb xeyjyt rb {eljdfyl 
vtafhvjzl~ 

ْيَقاُكمْ " 
َ
َرَمُكْم ِعنَد �هللا2ِ �

ْ
ك
َ
� 28ِ9"  

Zmyt @<tsnfhbyb ievj yfplb {eljdfyl ,j nf-djnfhbyb 
ievjcn@ ,e,bytl {eljdfyl yfueanffcn rb fp vfhlsj ,fkrb 
[js pfy ,jitl \ [js vfhl sfhrb nf-djzi pb\l ,jifl sfvjy 
fcn ,tsnfh lfh yfplb {eljdfyl& 
Df bvjv Fsvfl b,yb Sfy,fk rb zrt fp ,epehunfhby ekfvjq 
bckjv fcn vtuezl~ @Lfh vfdhblsjt rb [b,hfти vfhl pb\lnfh 
fcn fp [b,hfти pfy ifsjlfnb zr vfhl ,fhj,fhb ifsjlfnb le 
зан fcn df lfh vfdhblsjt rb [b,hfти pfy fp vfhl pb\lnfh fcn 
ifsjlfnb zr pfy ,fhj,fhb ifsjlfnb le vfhl fcn@ <e,bytl 
[jyfylfujyb fpbp j\ by fqyb fljkfn ytcn# J\ fp by sfv servb 
jlbkjyf de/el ljhfl#  
By як фитрати табиист ки Худованд бароӣ зану мард 

додааст, ва мардро пешвоӣ зан қарор додааст ин чи 

мушкилие дорад ин далолат бар ин намекунад ки 
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мардон аз занон беҳтаранд, масалан давлат раӣси 

ҷумҳур дорад пас оё ин раӣси ҷумҳур аз ҳаммаӣ ин 

мардум беҳтараст не албата фақат раӣси ҷумҳури 

вазифаӣ уст. 
Аryey ,b\tl ,e,bytv rb исломи азиз lfh ,jhfb se-e-b pfy 
xb vtuezl& 
Pан аз рузи тавалудаш то ба шавҳар баромаданаш 

кафолату нафақаӣ у ба гардани падару бародаронe 
lbufh rfkjynfhsjb [jyfdjlffi мебошад, ва ба падару 

бародаронe lbufh rfkjynfhsjb [jyfdjlffi воҷиб аст ки 

уро бихуронанду бипушонанду нигоҳу бин кунанд, ва 

падару бародаронe lbufh rfkjynfhsjq [jyfdjlffi ҳақ 

надоранд ки аз пулу моле ки ин зан дорад бигиранд, 

ва зан ҳақ дорад ки аз пулу моли бародаронe lbufh 
rfkjynfhsjq [jyfdjlffi истифода барад, ва дар ихтиёр 

кардани шавҳараш ҳақи комил дорад касеро интихоб 

кунад, ва вақто ки ба хонаӣ шавҳараш меояд тамоми 

нафақаву хурду хуроку пушоку хонаву дараш дар eslfq 
шавҳар мегардад, ва ҳатто ислом иҷозат медиҳад ки 

зан ҳақ дорад ки аз шир додану нигоҳу бин кардани 

фарзандаш аз шавҳараш маош гирад, ва ислом бароӣ 

мард ҷоӣз намедонад ки чизе аз пулу моли занашро 

бигирад магар бо иҷозаташ, локин ба зан иҷозат 

медиҳад ки аз пулу моли шавҳараш истифода кунад,  
df sfnnj fufh ifdsfh ,f[bk ,jifle lfh pbylfubzi ,t ybsjzn 
cf[nubh ,jifl bckjv ,f pfy b/jpfn vtlbsfl rb ,t b/jpfnb 
ifdsfhfi fp vjkb e ,fhjq sj/fnsjq pfhehbzi bcnbajlf 
,fhfl& 
Fvvj fp ybujsb f/he cfdj,^ ягон фарқе миёни зану мард 

вуҷуд надорад чуноне ки Худованд мефармояд: 

�m�k�j�i�h�g��g�� fe� �d� � �c� �b��a
�j� �i� �h���o� �n� �m� �l� � � � �k
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���|��{��z��y��x��wv��u��t��sr���q��pl ا����� :

٧١  
Zmyt vfhljye pfyjy ,fh[t rjhcjpb sfvlbufhfyl^ rb fvhb 
vfmheae yfst fp veyrfh vtreyfyl df yfvjphj ,fh gjq 
vtljhfyl df pfrjnb vjkfijyhj vtlbsfyl df bnjmfn vtreyfyl 
{eljde Hfcekb ehj& Hfsve ifa-fn [jsfl rfhl {elj by 
/fvjmfnhj& Z-byfy {eljdfyl =jkb,e lehecnrjh fcn@& (Cehfb 
Nfd,f jznb 71) 
Byxeyby bckjv ,fhjb pfy ,f [jnbhb rfc, rfhlfyb f/he cfdj, 
aehcfnsjt vesf\ rfhlffcn rb vfhl xeyby aehcfnsjhj 
yfljhfl xeyjyt rb lfh sflbcb Gf\v,fh (c&d) jvflffcn~ Fгар 

pfy панҷ вақт намозашро хонад рузаашро гирад пули 

зиёд дошта бошад закоташро диҳад  ifhjbn ljinf 
,jifl ҳаҷ кунад ва шавҳарашро рози созад, дар охират 

чунин занро аз ҳашт дари биҳишт садо мекунанд ки 

биё аз ин дари биҳишт бидаро. 

{jyfylfujyb азиз оё дар ягон дин ё равияе дидаед ки 

бароӣ зан чунин ҳуқуқро қоӣл бошад?  

{jyfylfujyb азиз ман барои шумо чанд намунае аз 

ҳуқуқи зан пеш аз ислом ва баъд аз исломро пешкаш 

мекунам& 
1: Иғриқиҳо пеш аз ислом чунин ақида доштанд, ки 

зан мисли як дарахти малъунест, ва яке аз палидиҳои 

шаӣтон аст, мисли дигар матоъҳо харидаву фурухта 

мешавад . 

2: Румиҳо мегуфтанд: зан аслан руҳ надорад, ва яке аз 

тариқаҳоӣ азоб доданаш, инаст ки дар сараш равғани 

ҷушондаги бирезанд ва бо аспҳо то мурданаш 

лагаткуб кунанд. 

3: Хитоӣҳо гуфтанд ки зан мисли оби палиде ҳаст ки 

саодатро мешуяд ва бароӣ Хитоӣ ҳақ дода буданд ки 

занашро зинда ба гур кунад, ва агар шавҳараш мурд 

хонаводаӣ шавҳар метавонад занашро мирос баранд. 
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4: Sиндуҳо мегуфтанд зан дар бади аз маргу дузаху 

заҳру оташ ҳеҷ ками надорад, ва баъд аз мурдани 

шавҳар зан ҳақи зиндагиро надорад, ва бояд бо 

шавҳараш оташ зада шавад. 

5: Dа дар назди Форс иҷозат буд ки мард бо хоҳар ё апа 

ё модари худ ё духтари худ шавҳари кунад, ва бароӣ 

форсизабон иҷозат буд ки занашро ба марг ҳукм 

кунад&  
6: Яҳудиҳо мегуянд зан лаънатаст чун ки мардро 

фирефтаӣ худ мекунад, ва у дар ҳолати ҳаӣзаш  наҷас 

аст ва набояд ба у наздик шуд, ва барои падараш 

иҷозат аст ки уро бифурушад . 

7: Dа дар назди Араб занро то дараҷаӣ марг бад 

медиданд ки уро зинда ба зинда гур мекарданд. 

Аммо вақто ки нури ислом паӣдо шуд бароӣ зан чи 

ҳуқуқ дод. 

Ислом омаду гуфт : чихеле ки Худованд мефармояд: 

�m�k�j�i�h�g��u�����ml��k���j��i��hl ة�  ٢٢٨: ا��

Яъне: @<арои занон ҳуқуқе шоиста аст, ҳамонанди 

вазифае, ки бар ӯҳдаи онҳост@ 
Ислом омаду гуфт: 

�m�k�j�i�h�g��»��º���¹���¸��¶��µ´��³

���Â��Á��À��¿��¾��½��¼l ١٩: ا����ء  

Яъне : @Ва бо онон (pfyjy) ба некӯӣ рафтор кунед. Ва 

агар шуморо аз занон хуш наёмад, чӣ басо чизҳо, ки 

шуморо аз он хуш намеояд, дар ҳоле, ки Худо хайри 

бисёре дар он ниҳода бошад. 

Ислом омаду гуфт: 
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�m�k�j�i�h�g��©¨��§���¦����¥��¤��£����������¢���¡�����~
��®����������¬��«��ªl ة�  ٢٣٦: ا��

Яъне @Jнҳоро ба чизе баҳраманд созед: тавонгар ба 

қадри тавонаш ва дарвеш ба қадри тавонаш. Ин корест 

шоистаи некӯкорон@. 
Ислом омаду гуфт 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ُر�ِ:  �ٍ
ْ
َمع
ْ
;;ن2 بِال

ُ
 �ََ@ِش;;;;;;;;;;;;;;;;ُر�ه

Яъне @<о занҳо муоширати нек кунед@ 
Ислом омаду гуфт~ 

ِه;;;;;;;;;;;;نّ 
ْ
ي
َ
ل
َ
;;و� ع

ُ
نGِ 2ُض;;;;َ;يEق

ُ
�ه HIا;;;;;;;;

َ
ض
ُ
 َ�ال   ت

Яъне~ @<f занҳо зараре нарасонед ба хотири ма���� 

�����	
 �	�� �� 
��@. 
Ислом омаду гуфт  

;;;;;;;;;;;;;;;;;;مL�َتُوُه;;;;;ْم 
ُ
� Lتَاك ِ

2
ِمْن َماMِ �هللا2ِ �'  

Яъне~ @Fp моле ки Худо бароӣ шумо додааст ба занҳо 

бидиҳед@.  
Ислом омаду гуфт: 

m�k�j�i�h�g� �� �U� �L��K��J� �I� � �H� �Gl 
  ٧: ا����ء

Яъне~ @Fp он чӣ падару модар ва хешовандон ба мерос 

мегузоранд, чӣ андак ва чӣ бисёр занонро низ 

насибест@ 
Ислом омаду гуфт: <убинед дустон ҳатто дар талоқ 

додан исломи азиз чи ҳукми зебое кардааст. 

Худованд мегуяд:  

�m�k�j�i�h�g��¡�����~}��|��{��z��y���xw��v

��¦���¥��¤���£��¢��Ì��§l ة�                ٢٢٩: ا��
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Яъне~ @Nfkj- ду бор аст ва аз он пас ё ба некӯ тарзе 

нигаҳ доштани ӯст ё ба некӯ тарзе раҳо сохтанаш. Ва 

ҳалол нест, ки аз он чӣ ба занон додаед, чизе 

бозситонед@ 
Ин чунин ислом ба онҳое ки занҳоро туҳмат мекунанд 

80 дурра уқубат додааст чихеле ки Худованд 

мефармояд: 

�m�k�j�i�h�g����d���c�� � � �b��a��`� � �_� � � � �~��}��|

��p����f��el ٤: ا���ر  

Акнун {jyfylfujyb fpbp ин баъзе оятҳое ки дар бораи 

манзилати зан буданд, биёед бубинем ки Gаӣғамбари 

ислом (с.в) дар ин бора чи мегуяд: Fp Gаӣғамбар (с.в) 

пурсиданд, аз ҳама дар дунё киро зиёд дуст медори? 

дар ҷавоб гуфт~ Оӣшаро (занашро). 

Дар дигар ҳадисаш мегуяд: @Pанҳову мардҳо аз як 

падару модаранд@ . 
Дар дигар ҳадисаш мегуяд @Vан аз ин дунё аз ҳама 

зиёд зану хушбуӣро дуст медорам@. 
Дар дигар ҳадисаш мегуяд: @<еҳтарини шумо касест 

ки бо занаш рафтори хуб кунад ва ман бо занам 

рафтори хуб мекунам@. 
Дар дигар ҳадисаш мегуяд: @<арои шумо воҷиб аст ки 

занҳоятонро бихуронеду бипушонед@ . 
Дар дигар ҳадисаш магуяд: @<еҳтарин пул ҳамон пуле 

аст ки дар оӣлаат сарфаш мекуни@. 
Дар дигар ҳадисаш мегуяд: <еҳтарини саодатманди 

фарзанди Одам касест ки зани солиҳа дошта бошад. 

Дар дигар ҳадисаш мегуяд: @?оӣз нест занеро ба зани 

гирифтан магар ин ки у рози бошад@. 
Df lfh lbufh sflbcfi~ Vfhlt ,f yfplb Gf\v,fh (c.d) jvfle 
uean~ @"q Hfcekb {elj fp vb\yb vfhlev rbcn rb fp sfvf pb\l 
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,fh ,jkjzv sf- ljhfl rb ,fhjzi vejvbkfde 'snbhjvb [e, 
reyfv# Gf\v,fh (c.d) uean~ Vjlfhfn^ jy vfhl uean~ cbgfc 
rb# Gf\v,fh (c.d) uean~ cbgfc vjlfhfn^ jy vfhl uean~ cbgfc 
rb# Gf\v,fh (c.d) uean~ cbgfc vjlfhfn^ jy vfhl uean~ cbgfc 
rb# Gf\v,fh (c.d) uean~ cbgfc gflfhfn@& 
{jyfylfujyb fpbp! ,fmlb by sflbcb ifhba vfy abrh 
yfvtreyfv rb rfct se-e-b pfye vfhlhj lfh bckjv yfafsvblf 
,jifl& 
Акнун [jyfylfujyb азиз биёед бубинем занҳоеhj ки 

баъзеsj даъво доранд, ки онҳо озоданд, мисли занҳоӣ 

Ғарб чи ҳол доранд, ба фикри ман онҳо озод неву аз 

озоди озоданд&  
Зани Ғарби аз рузе ки ба балоғат мерасад аз хона пеш 

карда мешавад,  ва ба  аввалин коре ки рубару мешавад 

инаст ки ба номусаш таҷовуз мекунанд, дувум ин ки 

худаш бояд аз паӣ зиндагияш шавад, ва чи коре ки 

намекунад бояд рузашро гузаронад . 

Колеҷи диросоти баӣни давлати ки /jqujsfi дар 

Испаня дар шаҳри Мадрид мебошад дар борfӣ ҳолати 

зани Ғарби чанд сол пеш тақрире пешкаш кардааст, 

дар он тақрир ҳоли зани Ғарбиро хоссатан Амрикову 

Испаняро диросат гузаронидаанд, ки дар тақрирашон 

чунин омадааст. 

Якум Испаня. 

Соли 1990м  аз 130 ҳазор зан шикоят шудааст, ки ба 

номуси онҳо таҷовуз кардаанд, ва онҳоро то дараҷаӣ 

қариби мурдан лату куб карданд . 

Дар соли 1997м  адади шикоятҳоӣ эътидоӣ ҷинси ба 

540 ҳазор шикоят расид. 

Дувум Америка 

Соли 1995м  адади ҷиноятҳоӣ таҷовуз ба номус ба 82 

ҳазор ҷарима расид, 80% ин ҷаримаҳо миёни дустону 
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оӣлаҳо буд, аммо пулис мегуяд ки рақами ҳақиқи 35 

баробар зиёд аст . 

Соли 1997м  ҷамъиятҳоӣ ҳуқуқи зан эълон карданд ки 

дар ҳар як ifiifiifiifi соня як занро дар амрико таҷовуз 

мекунанд, ва ин чунин дар ҳамин сол 6 милён зан аз 

муомилаӣ бади мардон шикоят карданд, 70% занон аз 

лату куб кардани шадиди мардон шикоят карданд, 4 

ҳазор зан дар як сол аз сабаби лату куб мемиранд. 

Фақат дар соли 1995м даромади ajsbif[jyfsj ба 2500 

милён доллар расида буд. 

{jyfylfujyb fpbp бовар кунед дар назди ман хело 

тақрирҳоӣ зиёде ҳаст ки ҳоли занҳоӣ ғарбро баён 

мекунад, локин ба сабаби зиёд тулони нашудани сухан 

ман онҳоро зикр накардам, хулосаӣ гап тамоми ин 

мушкилотҳое ки ба сари занон меояд, ба сабаби бе 

ҳиҷоби аст, худи шумо бубинед дар куҷо духтари 

ҳиҷобпуш ба таҷовуз ру бару шудааст, шояд zujynj 
бошад локин 99% таҷовуз шудагон духтарони 

беҳиҷобанд . 
?fd?fd?fd?fdj,fv ,f ie,sfq j,fv ,f ie,sfq j,fv ,f ie,sfq j,fv ,f ie,sfq xfsjhevxfsjhevxfsjhevxfsjhev    rb vtuezl~rb vtuezl~rb vtuezl~rb vtuezl~ @Fufh bckjv ,fhjи 
pfy vf-jvt қjbk vtiel, gfc xfhj lfh _ehjy sfvfdf-n [bnj, 
,f ceq vfhljy fcn yf ,f pfyjy@& <t ifre ie,sf by ce[fy fp 
fddfk nj j[bhfi [fnj df nesvfn fcn^ xeyrb _ehjyb rfhbv 
pfyhj lfh pb\lf fp lfssj cehfsjzi pbrh rfhlffcn df rbajzn 
vtreyfl rb ,buetv lfh by cehfsjи _ehjy pfyhj ,j ifrkb 
ve,jibh [bnj, rfhlffcn vbckb cehfи @<f-fhf@^ @Vjblf@^ 
@Yeh@^ @Fspj,@^ @Ve/jlfkf@^ @Vevnfsbyf@^@Nfkj-@ df ,fkrb 
zr cehfи rjvbk rb zrt fp lfhjpnfhby cehfsjи _ehjy fcn ,j 
yjvb cehfи @Ybcj@ zmyt (Pfysj) vt,jifl fvvj lfh ve-j,bk 
xeyby cehf ,f yjvb cehfи (Vfhlsj) de/el yfljhfl^ lfh 
_ehjyb rfhbv nfvjvb veirbkjnsjde fsrjvt rb venfmfkb- 
,f pfy fcn {eljdfyl jysjhj ,j nfdhb veafcfk ,f\y df sfk 
rfhlffcn^ df bysfv ijzl fp sbrvfnb {eljdfyl fcn rb rfct 
lfh sf-e se-e-b pfy nf/jdep yfreyfl& 
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?fdj,fv ,f ie,sf?fdj,fv ,f ie,sf?fdj,fv ,f ie,sf?fdj,fv ,f ie,sfи    gfy/evgfy/evgfy/evgfy/ev    rb vtuezl~rb vtuezl~rb vtuezl~rb vtuezl~ @<fhjи  xb  _ehjy 
lfh vfcmfkfи nf-cbvb vthjc ,fhjи pfy sf-b ybcab vfhlhj 
nfmby rfhlffcn gfc j\ by gjqvjkb se-e-b pfy ytcn^ df j\ by 
lfkjkfn ,f le.v lfhf/f ,elfyb pfyhj yfvtreyfl# df ue\ rb 
bckjv pfyhj sfvxey rfybpt ,fhjи vfhl nfmby rfhlffcn@& 
Аммо дар бораи мерос Худованд меросро бисёр бо 

адлона тақсим кардааст, шумо бубинед ин ҳақиқат аст 

ва ин адл аст, вақто ки шахсе аз дунё гузарад ва у соҳиб 

мол бошад як бачаву як духтар дошта бошад, адл дар 

инаст ки духтар бояд он моле ки бача мегирад мисли  

нисфи ҳамон молро бигирад, бароӣ чи? барои ин ки 

вақто ки духтар ба шавҳар мебарояд он моле ки дар 

даст дорад як тини уро сарф намекунад ва метавонад 

ин молро то охири умраш бо худ бимонад чун ки 

нафақаӣ у дар eslfq шавҳараш аст, аммо бача бошад 

аз ҳамин ҳақаш то ба шавҳар баромадани хоҳараш дар 

у сарф мекунад ва вақто ки зан мегирад маҳр медиҳад 

ва нафақаӣ занаш ҳам дар eslfq ecn^ яъне чи пулу моле 

дорад дар нафақаӣ зан меравад^ аммо зан баракс ҳар 

чизе ки дорад дар дасташ мемонаду аз sbcj,b 
бародару шавҳараш хурда пушида хоб мекунад^ sfnnj 
,e,bytl [jyfylfujyb fpbp lfh vfcmfkfи vthjc vtifdfl 
sjkfnsjt rb pfy fp sf-b vfhlsfv pb\lnfh vtubhfl^ vbcjk~ 
Fufh pfyt dfajn reyfle vthjc uepjinf ,jifl df vthjcubhsj 
ifdsfhe le [jsfh fp /bsfnb vjlfh df le ,fhjlfhb fp zr 
gflfhe vjlfh ljinf ,jifl^ lfh by sjkfn [jsfhsjи fp /bsfnb 
vjlfh le ,fhj,fhb sf-b ,fhjlfhb fp zr gflfhe vjlfhhj 
vtubhfyl ,j de/elb jy rb ,fhjlfhb fp zr gflfhe vjlfh ,f 
dfajn\anf fp [jsfhsjи /bsfnb vjlfhb yfplbrnfhfyl^ 
byxeyby vtifdfl sjkfnsjt rb pfy vthjc vt,fhfle vfhl yt^ 
vbckb by rb fufh if[ct fp ley\ uepfhfl df gflfhb vjlfhfi 
,j vjlfhb vjlfhfi pbylf ,jifyl^ lfh by sjkfn vjlfhb 
vjlfhfi (,b,bzi) vthjc vt,fhfle gflfhb vjlfhfi (,j,jzi) 
vthjc yfvt,fhfl  (чи тақcимоти зебое кардааст меросро 
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Худованд Худоё ҳазорон бор шукрат бароӣ ин 

неъматҳоят ба бандагони гунаҳкорат) 
?fdj,fv ,f ie,sf?fdj,fv ,f ie,sf?fdj,fv ,f ie,sf?fdj,fv ,f ie,sfи    ifievifievifievifiev    rb vtuezl~rb vtuezl~rb vtuezl~rb vtuezl~ @Gf\v,fhb bckjv 
Vesfvvfl vtuezl~ Vfy fp sfvf pb\l Jqifhj lecn vtljhfv 
gfc sjkb lbufh pfysjи ,txjhffi xbcn j\ by rjh lfh sf-b 
pfysjи lbufhfi pekv ytcn@# 
Lecn доштани як зан маънои инро надорад ки дигар 

занҳоро бад дидан аст албатта Gаӣғамбар (с.в) дигар 

занҳояшро низ дуст медошт локин ба андозаӣ  ҳазрати 

Оӣша не ва дуст дори ин як фитратест ки Худованд 

уро дар дили инсон меандозад, ва дар ихтиёри инсон 

нест оё ту метавони касеро дуст надори ё камтар дуст 

дори худатро маҷбур куни ки дустдориятро ба у зиёд 

куни албатта дустдори дар иродаӣ инсон нест ва ҳар 

кас гуяд ки дар ихтиёри инсон аст gfc yfcbsfnb vfy 
,fhjи e xeyby fcn rb afhjvei yfreyfl rb ,f pb\hfnb nf,b,b 
yfacb ,bhfdfl & 
Gfc {jyfylfujyb fpbp ,jzl ,bljytl rb sfyujvt rb {eljdfyl 
pfye vfhlhj [fk- rfhlffcn gfc У ,tsnfh vtljyfl rb rfljv 
rjh ,f vfckbsfnb rfljvb fp jysjcn df sfh zr rfljvhj 
vedjab-b nf,bmfnfi sf-e se-e- ljlffcn xeyjyt rb e 
vtafhvjzl~ 
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@J\ [fk-reyfylf yfvtljyfl rbhj [fk- rfhlffcn lfh sjkt rb 
E ,j kenab [el ljyfylfb pjsbhe ,jnbyb nfvjvb xbp ,j 
nfvjvb yjperbsjzi vt,jifl df fp sfvf xbp ,j [f,fh fcn@ 
Fp {eljdfyl vt[jsfv rb ,f yfdbinfb yfdbcfylf df [jylfyb 
[jyfylf f/h lbsfl df vjhj ,f hjsb lehecn sbljzn afhvjzl& 
Jvby. 


