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  بسم هللا الرحمن الرحیم
  نظر زاویھ جدید پر حقوق کے خواتین میں اسالم

  :پیش لفظ کے بھانھ 

اسالم کی نظر میں عورت کی سماجی اور انفرادی شخصیت تنگ نظر گذشتھ تفریطی جاھلیت اور موجوده افراطی 

وه بلکھ اسالم نے مرد  ھی زیاده ھے کھ نھ یھ اور نھ ںجاھلیت کے درمیان ایک نقطھ نظر عورت کے حدود سے کھی

َو لَھُنَّ کرتا ھے. ( ضیابفیسے و عورت دونوں ھی کے لئے حقوق معین کئے ھیں کھ ان سب کو عدالت سے برابر 

ح ی وھی ھے جو ان کے لئے ھے. جس طرعورتوں کے لئے بھ)٢٢٨) (سوره بقره، آیت/ ِمثُْل الَّذي َعلَیِْھنَّ بِاْلَمْعُروف

جاِل َعلَیْھِنَّ َدَرَجةٌ ھے. اس کے بعد (روف ی) میں مععرف (انسانی اور اسالم جوعی درجھ کو صرف شائستھ ر)َو لِلرِّ

عادالنھ ھیں سو فیصد  اور بس، بنابریں مرد اور عورت دونوں کے حقوق  امل ھے جو طالق رجعی میں ھوتا ھےش

 پایا جاتا ھو بلکھ بعض ان میں سے ھر ایک اپنا ایک مخصوص حقوق رکھتے لقیھ کھ ان کے حقوق میں تشابھ مک نھ

کے مالک شائستھ حقوق بھرحال اسالمی کی شریعت حقھ میں ان میں  سے ھر ایک کمی و زیادتی کے بغیر   ھیں.

  ھیں.

پر عورت اور  قرآن کریم میں دقیق اور منصفانھ تحقیق اور بررسی کر کے ھم کو یھ اندازه ھوتا ھے کھ اصولی طور

(سوره )  بَْعُضُكْم ِمْن بَْعضمرد میں سے ھر ایک ، ایک دوسرے کا جزو اور انسانیت میں دونوں ھی برابر ھیں. (

عورتوں کے سلسلھ میں قرآن کریم کا نظریھ نھ ماضی کی جاھلیت کی طرح ھے کھ انسان کو نھیں ) ٢۵نساء، آیت/

ے برتر تصور کرتی ھے . بلکھ دونوں ھی ایک پیکر  کھ اُسے مرد سپھچانتی تھی اور نھ موده جاھلیت کی طرح ھے 

یا أَیُّھَا النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم اور جسم کے اعضاء و ٹکڑے ھیں کھ آغاز خلقت میں  ایک گوھر سے تعلق رکھتے ھیں  (

کھ عورت اپنی ابتدائی تخلیق میں مرد کا  بعض  )١(سوره نساء، آیت/ )الَّذي َخلَقَُكْم ِمْن نَفْسٍ واِحَدةٍ َو َخلََق ِمنْھا َزْوَجھا

حصھ رھی ھے اور اس کے جسم سے پیدا  ھوئی ھے. آخری سالوں میں ایک روحانی نے مختلف نشریات کو انٹر 

) حرف (من)جنس کے معنی میں ھے اور آیت میں َخلََق ِمْنھا َزْوَجھاویو دیتے ھوئے اس بات کا اظھار کیا ھے کھ   (

ھ  کے معنی کو قبول نھیں کرتے اور حضرت حو ٖا ؑ      ٖکے حضرت آدم ؑ کے جسم سے پیدا ھونے کو  بنصیفی(من) 

،  پر  ٧،  ص٢۶شماره  ،نشریھ »بشارت« ھوتی ھے) قبول نھیں کرتے اور(اسالمی روایات میں بھی اس کی تصریح 

آیات قرآنی اور آئمھ معصومیؑن  چاھیے.یں  قرآن اور وحی کے خالف ھیں لھذا ان کو مردود جاننا کھتے ھیں: یھ بات

، اس کے بعد !!روایات کے مطابق اور ھمارے معیاروں کے مطابق ایک شکستھ کوزے کے سوا کچھ نھیں ھےکی 

مرحوم مطھری کی باتوں سے استناد کرتے ھوئے کھتے ھیں: یھ باتیں تحریف شده توریت میں ذکر ھوئی ھے اور 

کھ (مرد اور عورت کا رتبھ برابر  ےنے دوسری جگھ پر اعالن کیا ھ،  یاد رھے کھ اسی شخص !!جھوٹ ھے

میں (من) کے   مبارکھ ھكو عربي اور قرآنی ادب کے مطابق آی ◌ً  ھم یھاں پر اس کا جواب دیتے ھیں کھ اوال) !!ھے

(واحده) کے بغیر نازل ھوئی یعنی (نفس) نکره ھوتا تو  )(َخلَقَُكْم ِمْن نَْفسٍ  اصل نفی جنس کے ھیں کھ آیت بصورت 

مرد اور عورت دونوں کو شامل ھوتا یعنی سارے نفسوں کو شامل ھوتا جبکھ صفت (واحده)  سے موصوف ھے. 

  کریمھ اس بات پر نص ھے کھ (نفس) وحدت رکھتا ھے اور جنس کے معنی میں نھیں ھے. ھبنابر ایں آی

ھو سکے؛ثالثاً عورت کی جنسیت  بی نھیں آیا ھے تاکھ نفس کے جنس ھونے کا موجھالم بپر (ال) الف  »نفس« ثانیاً 

میں کھ انسان ھے، کوئی شک نھیں ھے  اور یھ بات مکمل واضح اور معلوم ھے . اور قران مجید  نے بھی اُس کی 

ً معمولی یاد آوری نھیں کی ھے، تاکھ  بالفرض (من) مذکوره باال آیت میں جنس ھو! غورو حوض کرنے سے  رابعا

آیات قرآن کریم  میں ھم اس واقعیت کو جان لیں گے کھ (نفس واحده)سوره نساء کی پھلی آیت میں حضرت آدم ؑ ھیں. 

، آیت ۵٩، آیات انسان کے آغاز تخلیق کو خاک جانتی ھیں اس کے بعد سوره آل عمران کی ۵چناچھ قرآن کریم کی 

ِ َكَمثَِل آَدَم َخلَقَھُ ِمْن تُراب  إِنَّ َمثََل عیسىمیں ارشاد ھوتا ھے ( ، آیات قطعی اور ٨) قرآن مجید میں نازل شده  ِعْنَد هللاَّ

  ھیں. حتمی طور  ثابت کر رھی ھیں کھ (نفس واحده) سوره نساء کی پھلی آیت میں حضرت آدمؑ 

کا حضرت آدؑم کے جسم کے بعض حصوں سے خلق ھونا عین وحی قرآنی اور ائمھ  ؑبنابر این حضرت حّواٍ◌ٍ  -٢

  معصومیؑن کی روایات ھیں. خواه توریت میں آئی ھوں یا نھ آئی ھوں. 
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، مرد اور عورت کا دیھ فرق  کرتا ھے اور دیگر آیات کی بنیاد پر یقیناً  االنثی باالنثی)(لیکن آیات (الحر بالحر) اور 

ا ننھ اسی طرح معین کی گئی ھے کھ مرد کا دیھ ھزار مثقال سوھی سنت قطعیھ کے مطابق جدا گاار باور اس کی مقد

کے مطابق ) ع کا فتوای  ھے  کھ (اعدلو ھو اقرب للتقویاج، توا مثقال سونا ھے، اس طرح مر ۵اور عورت کا دیھ 

بق اور عدم مساوات ظلم ھے. کیا عورتوں کے دیھ اور اور اس کی میراث کا مردوں کے برابر ھونا عدل کے مطا

  !! میں ظلم ھےنص قرآن ان دو جھتوں میں عدم مساوات  

بنابر این ھم ان لوگوں کو جو نحو و صرف اور عربی ادب میں دقت نھیں کرتے اور اور قرآن و سنت کی عبارت کو 

ڈالی ھے، نصیحت کرتے ھیں کھ ل نظر انداز کرتے ھیں اور مرجعیت کے دعویدار بھی ھیں اور توضیح المسائل بھی

کھ کبھی بھی آیات قرآن اور روایات اھلبیؑت کے بارے میں الپرواھی کے ساتھ نظریھ نھ دیں اور قرآن و سنت کی 

  یں اور اس فاش غلطی کی وجھ سے استغفار کریں.رف جھوٹی نسبت نھ دط

ر بدعت ھے یھاں تک کھ سوره مائده باآلخر یھ جاننا چاھیے کھ کتاب و سنت کے احکام میں قطعی کسی حکم کا انکا

ع ھو تو (بما انزل هللا) کے مطابق واق   ویں آیات کے مطابق جو شخص بیان حکم کے موقف میں ۴٧اور  ۴۵، ۴۴،

  ے کھ کون شخص کتاب اور سنت کے خالف نظریھ دیتا ھےھھوگا. اب دیکھنا یھ  وه بھت بڑا کافر، ظالم اور فاسق 

ساری والدتیں عورت سے ھیں کھ اس کے بغیر مرد کے لئے تولید نسل ممکن ھی نھیں میں  اگرچھ تاریخ بشریت 

ھے لیکن شوھر کے بغیر عورت کے لئے تولید نسل کا ایک بار واقعھ ھوا ھے کھ حضرت عیسؑی مرد کے بغیر 

مشرکوں،  حضرت مریم سے پیدا ھوئے ھیں. لیکن مردوں کے لئے کبھی ایسا اتفاق نھیں ھو گا اور قرآن کریم بھی

خیال پرداز یھودیوں اور عیسائیوں کے جواب میں جو اپنے غلط خیال کے ساتھ خدائے سبحان کو صاحب اوالد 

کھاں سے اسے  ) ١٠١(سوره انعام، آیت/ )أَنَّى یَُكوُن لَھُ َولٌَد َو لَْم تَُكْن لَھُ صاِحبَة تصور کرتے ھوئے فرماتے ھیں: (ِ 

ی نھیں ھے؟اسی طرح استقرار نطفھ کے بعد حمل، والدتوں کی تکلیفیں برداشت  کوئی بیوفرزند ھو گا جبکھ اس کی 

کرنا اور اس کے بعد فرزند کی تربیت عورت سے مخصوص ھے. اسی بنیاد پر قرآن کریم کی روشنی میں ماں کا 

ھُ مرتبھ باپ سے کئی گنا زیاده ھے کھ ( ْنساَن بِوالَِدْیھِ َحَملَْتھُ أُمُّ ْینَا اْإلِ (سوره  ) عاَمْین  َوْھٍن َو فِصالُھُ في  َوھْناً َعلى َو َوصَّ

اور ھم نے انسان کو ماں اور باپ سے کے سلسلھ میں تاکید کی ھے. {بالخصوص ماں اسے اپنے )�١لقمان، آیت /

شکم میں (رکھتی) اور والدت کے بعد اپنی آغوش میں مشکالت کے ساتھ اسے حمل کیا اور آخر میں  اور آخر میں 

ارگی کے دو سال اُس سے جدایی پذیر ھے، کھ خود کفا ھو اگرچھ ابھی بھی ماں کی ضرورت محسوس ھوتی شیر خو

لیکن دور جاھلیت میں عورتوں پر بے شمار ناروات مظالم ڈھائے گئے ھیں اور عورتوں سے مخصوص احکام ھے.

اگرچھ مجموعی طور پر قرآن بیان کرنے میں صرف اور صرف قرآن میں سوره نساء نظر آتا ھے  نھ سوره  رجال. 

میں سوره انسان ھے جو دونوں کو شامل ھے لیکن روحانی اور معنوی لحاظ سے ان دونوں کے درمیان کوئی برتری 

الِحاتِ نھیں ھے بلکھ ھر ایک  تنھا تنھا اپنے برے اور اچھے کردار کی سزا اور جزا پائے گا. ( َو َمْن یَْعَمْل ِمَن الصَّ

جو بھی نیک اعمال انجام دے گا (خواه )�١٢(سوره نساء، آیت/ )  َو ھَُو ُمْؤِمٌن فَأُولئَِك یَْدُخلُوَن اْلَجنَّة  ْنثىِمْن َذَكرٍ أَْو أُ 

ِ أَْتقاُكموه مومن ھے اور وه لوگ جنت میں داخل ھوں گے. اور ( مرد ھو یا عورت) )  خدا کے  إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد هللاَّ

  (اور بس) لیکن جسمانی اور معاشرتی لحاظ سے ھر ایک کے مخصوص خصوصیات ھیں.ٖ نزدیک عزیز اور محترم 

  میراث: 

مثالً میراث کے باب میں ایسا لگتا ھے کھ مرد کی میراث عورت کی میراث کے دو گنا ھے.(ماں اور باپ کے ◌ٍ 

اوالد نھ ھو ورنھ  ) حصھ ھے ا س شرط کے ساتھ کھ مورث کی کوئی٢/١عالوه ھر ایک کے لئے اوالد کے مال کا  (

ماں ،باپ کے دو گنا میراث لے گی اور ایک باپ یا ایک ماں سے بھائی اور بھنیں نص قرآن کے مطابق میراث میں 

  برابر ھیں.

جبکھ مرد مخصوص معاشی حاالت اور فرائض کی وجھ سے مرد کا عورتوں کے دو برابر ھے، چناچھ عورت کا 

و نفقھ ان لوگوں کی ِذمھ ھے، کھ تینوں ھی حالت میں عورت نفقھ لینے والی گھر میں نان  باپ، شوھر اور فرزند کے 

ھے. اور مردان تمام حاالت میں(نفقھ دینے واال ھے)نتیجھ کے طور پر مرد کا  دو گنا میراث کا حصھ اضافات کے 

وسروں لیکن شرع مقدس اسالم کی روشنی میں عورت کا حصھ شوھر یا د ساتھ خود عورتوں کے لئے مصرف ھو.

پر خرچ کرنا الزم نھیں ھے. لیکن مردوں کی ذمھ داری ھے کھ عورتوں اور دیگر افراد کا اداره کریں اور ھم 
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دیکھتے ھیں کھ شارع حکیم مردویں کے ذمھ مالی ذمھ داریاں حوالے کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لئے میراث میں 

ھے کھ یھ ناانصافی اور ظلم ھے؟ (چناچھ بعض شریعت  ایک مالی میراث کا بھی قائل  ھوا ھے. کیا یھ کھا جا سکتا

دان حضرات نص قرآن کے خالف اس کے قائل ھوئے ھیں اور ان کے میراث میں برابری پر اصرار کرتے 

البتھ تعض استثنائی (ایمرجنسی) جیسے مواقعوں پر کوئی بیوی، بیٹا یا بیٹی یا دوسرے ورثاء زیاده زیاده احتیاج ھیں.)

مال  ٣/١) مال سے اپنی وصیت کے ذریعے مال سے تالفی کی جائے اور مورث ٣/١مورث کو ( رکھتے ھوں تو

مورث کی  وارث یا ورثا کے  سے زیاده میں وصیت کرنے کا حق نھیں رکھتا یا یھ کھ اپنے مرنے سے پھلے ھی

اج ورثا کو عالوه کسی شخص کو بخش دے ایسی بخشش باطل اور لینے واال ضامن اور غاصب ھے  اور اسے محت

مال واپس  کر دینا چاھیئے. البتھ ھم نے کتاب کے پھلےحصھ کے آةر میں اسی سلسلھ می استفتا کا جواب دیتے 

  ھوئے اس حکم شرعی کے بارے میں ادلھ فقھی قرآنی کو بیان کریں گے.

بیویوں  عورت کی میراث میں جو دوسری کمی نظر آتی ھے، وه تعداد زوجات کے سلسلھ میں ھے کھ مرد ساری

حصھ اپنے درمیان تقسیم کریں گی.  ٨/١یا  ١/�یا نصف میراث پائے گا.لیکن چار بیویاں مرد کے مال سے ١/�سے

الکھ تومان)  �٠مثال کےطور پر اگر کوئی شخص چار بیویاں رکھتا ھو اور ھر ایک بیوی سے چار ملیون تومان (

الکھ)  ٨٠ملیون (٨ے دو ملیون تومان کھ مجموعاٍٍ◌ً◌ باقی بچے ھوں (جب کوئی فرزند نھ رکھتا ھو) تو ھر ایک س

الکھ تومان میراث سے ھر بیوی(فرزند نھ ھونے کی صورت میں)  �٠تومان بطور میراث پائے گا لیکن مرد کی 

بھیاس مرد کا ادا لیکن مذکوره نادو فرض  کی صورت میں حصھ پائے گی.  ٨/١ڈھائی الکھ تومان بطور میراث یعنی 

بیویاں رکھتا ھو  عورت سے بھت زیاده ھے. نیز  صرف وھی مرد متعدد عورتوں سے شادی  جس  کرنا جو  اتنی

کی مالی توانائی اس کی عدالت سے بھت زیاده ھو اور اس سنگین عیال پر خرچ کرنے کے لئے کافی ھو، لیکن فقید 

کے لئے توانائی نھیں رکھتا مرد متعدد عورتوں سے شادی نھیں کرسکتا کیونکھ مادی لحاظ سے عدالت باقی رکھنے 

پر راضی ھوں ھاں اگر بعد کی بیویاں خود مالی توانائی رکھتی ھو ں اور ایسے نادار انسان کے ساتھ شادی کرنے 

  اور سابقھ اور سابقھ بیوی یا بیویوں پر ظلم بھی نھ ھو. 

کے اسباب میں سے ھے اور باآلخر یھ تعدد ازدواج خود ھی دولتمندوں کی دوسروں کےدرمیان دولت تقسیم کرنے 

مرد کو محتاج تر بناتی ھے اور کچھ بے سرپرست عورتوں کو زیر سرپرستی قرار دیتا ھے. دوسری جھت سے بھی 

عام طور پر متعدد بیویاں چندان میراث نھیں رکھتیں، بلکھ ضرورت مند ھیں. اسی لئے ایسے ازدواج کے لئے آماده 

 ،ر مرد کو کوئی مناسب چیز ھاتھ نھیں لگے گی اور برعکس مرد اسی لئےھو جاتی ھیں، بنابر این ان کے مرنے پ

  مرد کے مرنے سے ان ساری بیویوں کو فائده ھو گا. 

میراث میں بھی دو اصل کے  ھے. عورت کے حٍصھیھاں پر دوسری کمی بھی ھے جس کی شرعی کوئی بنیاد نھیں 

ھے کھ عورت صرف منقوالت اور رھائشی مکان کی قیمت اور عالوه  (اکثر فقھاء  کے فتووں کی بنیاد پر) ایسا لگتا 

بھت ھی کم نتیجتاً ناچیز ھو گا ؛ بالخصوص گذشتھ حصھ دار ھے! کھ عورت کا حق  ںتمام عمارتوں کی قیمت می

زمانوں میں زمین اور اس جیسی چیزوں کی قیمت  اموال منقول کی قیمت سے بھت زیاده تھی اور آج بھی ایسا ھی 

(اگر منقول اور غیر  ھاں پر ھم با صراحت دیکھتے ھیں کھ نص قرآن خواتین کو  اس ارث کثیر سے  لیکن یھے.

منقول دونوں کی قیمت ایک جیسی  ھو تو (منقول اموال سے) عورتوں کی میراث (اگرچھ رھائشی مکان کی قیمت 

مرد   ٢/٦�/١ کے عالوه) بھت ھی معمولی ھے کھ چار عورتوں کی صورت میں ان میں سے ھر ایک کی میراث

ر مالحظھ کرتے ھیں کھ نص قرآن نے عورتوں کی کے حصھ کے برابر ھو گی) لیکن ھم اسی جگھ واضح طور پ

اتنی خطیر رقم سے محرومیت کو برطرف کر دیا ھے اور ان کے لئے مرد کی پوری میرا ث سے منقول ھو یا غیر 

بُُع ِممَّا تََرْكتُْم إِ منقول سب میں میراث کا حصھ معین کیا ھے جیسا کھ میراث کی آیت میں ھم پڑھتے ھین:  ْن (َو لَھُنَّ الرُّ

ا تََرْكتُْم ِمْن بَْعِد َوِصیٍَّة تُوُصوَن بِھا ) پس مرد ١٢(سوره نساء/ آیھ أَْو َدْیٍن) لَْم یَُكْن لَُكْم َولٌَد فَإِْن كاَن لَُكْم َولٌَد فَلَھُنَّ الثُُّمُن ِممَّ

اور مرد کے اور عورت ساری میراث کے سلھم میں برابر ھیں. اور ان دونوں نص میں یھ استثناء بھت واضح ھے. 

سلھم سے کوئی دوسری چیز جدا نھیں ھوئی ھے. چنانچھ مرد بھی عورت کی پوری میراث سے اپنا حصھ لے گا. 

) کا استثناء کی قرآن کریم میں چار ١٢(سوره نساء/آیھ)ِمْن بَْعِد َوِصیَّةٍ یُوصیَن بِھا أَْو َدْینٍ قابل توجھ نکتھ یھ ھی کھ (

مقامات پر غیر منقول اموال اور عورت کی نسبت مر د کی میراث کے جدا ھونے مقامات پر تکرار ھوئی ھے. اور 

کی طرف ھرگز کوئی اشاره نھیں ھے. کیونکھ اگر کوئی استثناء ھوا ھوتا تو بھی قرآن کریم میں کم سے کم ایک بار 
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م ھو جاتی ی تکرار ضرور ھوئی ھوتی اور وصیت و دین کے استثناء سے کھ دیگر مقامات پر ذکر ھوا ھے، کھ

  ھے.

یھاں پر بھی قرآن کے خالف کچھ روایات ملتی ھیں کھ ان کے قرآن مخالف ھونے کے عالوه  خود ان روایات کے 

چونکھ ( ١درمیان تعارض  اور ٹکراؤ ھے. اوران لوگوں کا استدالل بھی باطل اور قابل قبول نھیں ھے؛ جیسے 

رابطھ ھے) داخل نھیں ھوئی، لھذا مرد کی اصل میراث عورت اپنی شادی سے مرد کے اصل نسب (کھ اصل نسبی 

سی کھ زمین اور اعیان ھیں، میراث نھیں  پائے گی.جبکھ یھی دلیل مرد کے بارے میں بھی ھے کھ  اپنی شادی سے 

ھوئے پھلے  کے ھوتے  عورت کے نسب میں داخل نھیں ھوا، ان ان دونوں کی اصل میراث ان میں سے کسی ایک

ممکن ھے عورت شوھر کے مرنے کے بعد شادی کر «سبی وارثوں میں ھوگی. یا یھ دلیل کھ  طبقے کے سارے  ن

کے سلھم االرث میں تمام ورثھ کے لئے مزاحمت ایجاد کرے اس لئے مرد کی  گھر  ے ساتھلے اوراپنےنئے شوھر ک

ھے کیونکھ یھ بات مردوں کے سلسلھ  یعنی ثالث جایداد سے میراث لینے سے محروم  ھے. یھ بھی مرد  غیر منقول

میں کثرت سے مشاھده ھوتی ھے کھ شوھر بیوی کے مرنے بعد شادی کر لیتا ھے جبکھ عورت، شوھر کے مرنے 

  کے بعد بھت کم شادی کرتی ھے.

اس وقت ایسی صورت مین عورتیں دیگر غیر منقول اموال کی قیمت سے محروم کیوں ھوں، لیکن رھائش مکان کی 

(کھ اس دریت کے استدالل کا موجود ھے) حصھ دار ھوں (عورتوں کے ایسے شوھروں کے ترکھ سے  میں قیمت

محرومیت کے فتوی کی ایک مصیبت یھ ھے کھ وه شیعھ عورتین جن کے شوھر سنی مذھب ھیں اس محرومیت سے 

نھیں ھے جیسا بچنے کے لئے سنی ھو جائیں گی (کیونکھ اھلسنت کے فتوے میں عورتوں کے لئے ایسی محرومیت 

  کھ  لبنان میں یھ اتفاق ھوا اور اب بھی ھو رھا ھے.

میں اس طرح  »عوض فی البحار« »توضیح المسائل نوین«اور رسالھ  »تبصرة الفقھاء«،  »الفرقان«جلدی  ٣٠ھم نے 

اور یھ کھ خود بخود عقل کے بھی مخالف ھین. اور دیگر روایات کے بھی  کی روایات پر دسیوں اعتراض کئے ھیں

  (شیعھ ھوں یا سنی)معارض ھیں اور نص قرآن کے بھی خالف ھیں. 

عورت شوھر کی وفات کے بعد مرد کی بعض میراث سے محردم ھونا تو  دور کی بات ھے بلکھ قرآن کریم کی 

بعد ایک سال تک نان و نفقھ، اس کے ملکی گھر مین رھنے تصریح کے مطابق دوسری شادی سے پھلےموت کے 

کی بھی حقدار ھے. اس طرح سے کھ پھلے میراث سے اس عورت کے ایک سال کے اخراجات الگ کر دیئے جائین 

  اس کےبعد وارثوں کے درمیان میراث تقسیم ھو.

ْنُكْم َو یََذُروَن أَْزواجاً َوِصیَّةً ِألَْزواِجِھْم َمتاعاً إِلَى اْلَحْوِل اس سلسلھ میں قرآن کریم کا  ارشاد ھوتا ھے:( َو الَّذیَن یُتََوفَّْوَن مِ 

ُ َعزیٌز َحكیٌم)(سوره بقره  آیت   ما فََعلَْن في  َغیَْر إِْخراجٍ فَإِْن َخَرْجَن فَال ُجناَح َعلَیُْكْم في ) تم ٢�٠أَْنفُِسھِنَّ ِمْن َمْعُروٍف َو هللاَّ

ان عورتوں کے بارے میں الھی تاکید ھے اتے ھیں اور اپنے بعد عورتیں چھوڑ جاتے میں سے جو لوگ  وفات پا ج

بعد  (شوھر) کے گھر چلی  ئش کا بندوبست کیا جائے پھر اس کےکھ (اصل میراث سے) ان کے نان و نفقھ اور رھا

ھ دوسری شادی کر لیں  جائیں تو تم پسماندگان کو کوئی پرواه نھیں کرنی چاھیے اگر وه لوگ نیک اعمال بجا الئیں ک

  یا اپنی زندگی کا اداره کرنے کے  مستقل ھو کر جدا ھو جائیں. 

نیز  (اولواالرحام) اور (اقربین) کھ ان کے سلسلھ میں سرفھرست یھی عورتیں ھیں، ثلث مال کی وصیت کے اھم 

رت پوری کی جائے ترین مصادیق یھی ھیں کھ استثنائی مقامات پر ثلث میراث سے  وصیت کے ساتھ ان کی ضرو

  چناچھ یھ دونوں آیتیں اس اولویت کو بیان کر رھی ھیں.

لیکن افسوس کھ بھت سارے فقھا عورت کو (اولوا االرحام)میں نھیں سمجھتے جبکھ عورت خود صاحب رحم اور 
ب بچوں کی ماں ھے پس یھ کیسے ممکن ھے کھ اس کی اوالد ارحام میں شمار ھو،  لیکن خود وه  (عورت) کھ صاح

                                                        
منقول میں بھی اگر یھ روایات صحیح ھوں اور عورت کے میراث   پانے کا معیار  نسب میں شامل ھونا ھے تو پھر اموال  -  ١

) بالفرض کھ یھ روایات درست  ھیں اگر دونوں (میاں اور بیوی) ایک ھی خاندان کے ھوں تو کیا انھیں ٢نھیں ملنا چاھیے(
 اموال غیر منقول میں میراث  ملتی ھے ابداًٍ◌ لھذا یھ روایات تعارض کے عالوه  دیگر مشکالت سے بھی دوچار ھیں.
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ِكتابِ   بِبَْعضٍ في  بَْعُضھُْم أَْولى  أُولُوا اْألَْرحامِ ( رحم اور ان کی پرورش کرنے والی ھے ارحام میں نھیں ھے؟ جبکھ آیت
َ بُِكلِّ َشيْ  ِ إِنَّ هللاَّ کے اولین درجوں کو شامل ھے اور اگر  کوئی دوسرا ) عورت ارث ٧۵ٍء َعلیٌم) (سوره انفالف آیت/ هللاَّ

  تو خود ھی سارے مال کی وارث ھوگی. وارث نھ ھو

پس ھم مالحظھ کرتے ھیں کھ اسالم کے اقتصادی اور معاشی نظام کی بنیاد پر عورت کے لئے ھرگز مالی در 
ماندگی اور بیچارگی نھیں پائی جاتی  کھ باپ، شوھر اور لڑکوں کی زندگی میں عورت کا ان پر نفقھ واجب ھے اور 

ل تک  نان و نفقھ اور سکونت کا حق رکھتی ھے اور اس کے بعد بھی پدر، لڑکے یک سااشوھر کے مرنے کے بعد 
اور ان کے بعد دیگر ذکور ورثاء میراث کے طبقوں کے لحاظ سے اس کی حفاظت اور اسداری کے ذمھ دار ھیں. 

ذمھ افراد نھ ھوں تو ان کی زندگی کے اخراجات پورے کرنے کی اور آخر میں ایسی عورتوں کے لئےجن کے یھ 
داری بیت المال پر عائد ھوتی ھے یعنی مسلمانوں کے بیت المال کی ذمھ داری بنتی ھے کھ کم سے کم ان کی مادی 
زندگی کے اسباب فراھم کرے اور اسالمی قانون کی رو سے ھرگز ان کے لئے کوئی کام کرنا واجب نھیں  کیونکھ 

کے لئے مناسب نھیں ھے مگر وه کام جو ان کے جسمانی ساخت اور ان کی عفت کے مدنظر ھر شغل اور کام ان 
لئے ضروری ھو جائے نیز ان کا کسی مردوں کے گروه سے  اختالط الزم نھ آئے. بنابر این اگرچھ عورتوں کی 
میراث مردوں کی میراث کی نسبت بھت کم لگتی ھے لیکن درحقیت (انکے اخراجات کے مختلف ھونے کی بنیاد پر) 

  ے برابر ھے.بیشتر یا کم سے کم ان ک

    مرجعیت:  

مرجعیت کے اعتبار سے فتوای اور فیصلھ بھی عورتوں پر واجب نھیں ھیں بلکھ یھ دونوں عورتوں پر زبردستی الد 
دیئے گئے ھیں، کیونکھ مردوں سے اس کی کفایت ھو جاتی ھے. ھاں اگر کوئی عورت مرجعیت فتوای کی لیاقت 

ے برابر نھیں ھے. مثال کے طور پر اگر اس ترجیع رکھتی ھے جو اس کمردوں پر زیاده رکھتی ھو فطرتاًٍ◌ وه ان 
وقت حضرت فاظمھ زھرؑا موجود ھو تیں تو کیا یھ واجب نھ ھوتا  (یھاں تک مجتھدین بھی) احکام شریعھ میں ان کا 

اور  )  اُس نے صرف ١٨سوره زمر، آیتَسنَھُ ...) أَحْ   ِعباِد. الَّذیَن یَْستَِمُعوَن اْلقَْوَل فَیَتَّبُِعونَ  فَبَشِّرْ (: اتباع کرتے؟ کیونکھ 
کا حکم دیا ِه خواه مرد ھو یا عورت، بنابر این مرد کی شرط کی بنیاد  ےصرف بھترین نظریھ  اور رائی کا اتباع کرن

سے متشابھ  آیات کی نص کے خالف ھے. اور یھ   اس  مانند) اس آیت اور ےپر (احسنھ جیسی دیگر شرائظ ک
کے مانند ھے کھ موت اس کے جسم کے بھترین ھونے سے خارج نھیں  »احسنھ«سے زنده سے  همرد »احسنھ«

کرتی. (مگر اس کے بعد کیا تبر کا امکان نھیں ھے کھ مرده احسنھ کی تقلید کی جائے) (مترجم)  جس طرح زنده ھونا 
بل تقلید نھیں فتوای میں نظر کو  بھتر نھیں کر سکتا کیا پیغمبر (ص)   اور ائمھ معصومین ؑ رحلت کر جانے کے بعد قا

(ان کے یھاں عصمت پائی جاتی ھے نیز وه صرف اپنے زمانھ ھی کے لوگوں سے افضل و اعلی نھیں بلکھ ھر  ھیں؟
دو ر اور عصر کے لوگوں سے من جمیع الجھات افضل و برتر ھیں) (مترجم) جبکھ یھ سارے اکابر مجتھدین انھیں 

     ھستیوں کی تقلید کرتے ھیں.

  

  

  فیصلھ: 

جو صرف عدالت اور قاطعیت کا طالب ھے  اور عطوفت و مھربانی ھے  نا ایک الھی اور ربانی منصب فیصلھ کر
سے کسی قسم کا  عدالت سے زیاده سازگاری نھیں رکھتا. اگرچھ عورت کی عطوفت خود خدا کی جانب سے ایک 
تحفھ اور  گفٹ ھے. نسل کی حفاظت کے لئے . اور مرکز خاندا کے ترمیں. لیکن قضاوت اور فیصلھ  کے باب میں 

صوصیت نفی عدالت کے سوا کچھ نھیں کیونکھ عورت کا عاطفھ اور اس کا اثر قبول کرنا مرد  کی نسبت یھ عملی خ
زیاده ھوتا ھے. اس اعتبار سے عموماً  عورتیں حج نھیں کر سکتیں  اگر مرد بھی عورتوں کی طرح نرم و نازک 

خاص زنانھ عطفت نھ رکھتی و جو ھوں تو یھ بھی فیصلھ کرنے کا حق نھیں رکھتے، لیکن اگر کوئی عورت ایسی ھ
ھو اور عادالنھ و قاطعانھ فیصلھ کرے تو وه مسند قضا (فیصلھ) پر بیٹھ سکتی ھے اور مجموعی طور پر چونکھ 
فیصلھ کرنا واجب کفائی ھے اور مردوں میں یھ زیاده کامل ھے لھذا انھیں سے مخصوص ھوگا بالخصوص فیصلھ 

رتوں کے مردوں سے عدم ارتباط اور حجاب کی صورت میں منائی ھے. میں ھونے والی ردوبدل جو ھوتی ھے عو
ب نھیں ھے اور بس کھ قضاوت اور اس جیسے اموران پر واج »علیھن لیس«باالخر  جو کچھ روایات میں ملتا ھے 

ه نھیں ھیں. نھ  یھ کھ جائز نھ ھو کیونکھ اُن پر زبردستی  کرنے اور ان کے اثر قبول کرنے کے عالوه کوئی اور فائد
  رکھتا. 
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قصاص:  ھم یھاں پر مرد یا عورت کے حکم قصاص اسی طرح مردو عورت کے دیھ سے متعلق تفصیل کے ساتھ 
کے مالک افراد کے لئے کافی روشن ھے کھ اسالم ایک مقدمھ بیان کرنے پر مجبور ھیں : مسلم طور پر خالص عقل 

م نے بوم سے عادالنھ روک تھام بنایا ھے اور آخری میں قصاص کا قانون ایک الھی اور ربانی حکم کھ شارع حکی
سالوں میں حقوق  میں حقوق بشر کے دفاع کے بھانھ  حذف قصاص کے لئے جو شور مچایا گیا اور (قصاص  غیر 
انسانی امر ھے) جیسی تھمت لگائی گئی یقیناً  عقل کی کسوٹی  اورمیزان کے مطابق نھیں ھے اور ھم ان پر واضح 

دیوانے لیبرل افکار کا سایھ دیکھ رھے ھیں. البتھ قرآن کریم نے حکم قصاص کے آغاز نزول سے طور پر مفربی 
اور  ١�٨ھی (اس کے وجوب کو بیان کرنے کے بعد) اس کی علت  کو بھی بیان کر دیا ھے. جیسا کھ سوره بقره کی 

ے صاحبان ایمان! تم پر اْلقِصاُص...) ا  َعلَْیُكمُ   بَ یا أَیُّھَا الَّذیَن آَمنُوا ُكتِ ویں آیات ترتیب وار بیان فرمایا ھے: (١�٩
قصاص فرض کیا گیا ھے. (تم پر قصاص (جرم کا بدلھ لینا) واجب ھوا ھے.ھم یھاں پر مالحظھ کرتے ھیں کھ آیت 
کی محوری تاکید (کلید تاکید) (الحیوة) ھے جو انسانی معاشره میں زندگی سالمیت اور حیات ایجاد کرنے اور اس کے 

وام کی معنی میں ھے اور قصاص انفرادی اور اجتماعی زندگی کے دوام اور اس کی بقا کے اھم سبب کے عنوان د
روکنے کا ایک سبب ھے، قصاص صرف پھانسی کے معنی سے  سے اور قتل، جرم وغیره جیسی گھناؤنی حرکتوں

کا حق یا صدمھ اٹھائے شخص  میں نھیں ھے، بلکھ جرم اور ظلم کی روک تھا م کرنے کے لئے مقتول کے وارثوں
کا حق واپس لینے کے معنی میں پس اگر کسی معاشره میں قتل اور جرم سے روکنے کے لئے ایک اھم اندرونی مانع 
کے عنوان سے ایمانی اور اسالمی تھذیب پروان نھ چڑھے تو بالشبھ خارجی مانع کے عنوان جرم و قتل کو روکنے 

  کے لئے الزم ھے.

م ترین حصھ قتل نفس کے قصاص کے بارے میں ھے کھ اگر مقتول کے ورثاء قاتل کے قصاص قانون قصاص کا اھ
قصاص کے عنوان سے وھی کیا جائے جو اس نے کیا ھے. مثال کے طور پر  کی درخواست کریں تو قتل کے ساتھ

کا دیا جائے یا اگر قاتل نے کسی نے کسی کو چاقو  مارا ھے تو قصاص چاقو ھی سے لیا جائے نھ کھ پھانسی پر لٹ
َعلَْیُكْم فَاْعتَُدوا   اْعتَدى  فََمنِ ( اس پر گولی چال دی جائے یا تیر برسا دیئے جائیں کیونکھ قرآن کریم  میں ارشاد ھوتا ھے:

 )  پس اس آیت مبارکھ کی روشنی میں ایک کلی قانون کے عنوان�١٩(سوره بقره، آیت )  َعلَْیُكم  َعلَْیِھ بِِمْثِل َما اْعتَدى
سے قصاص کی رعایت کی جائے اور اعضاء کے قاص میں بھی اگر کسی مجرم نے پھلے گٹے تک ھاتھ کاٹے 
ھوں اس کے بعد کھنی اور اس کے بعد بازو سے کاٹ دیا ھو تو اگر صدمھ اٹھانے واال چاھے کھ مجرم کا قصاص 

کی طرح ھونا چاھئے یعنی پھلے گٹے  لیا جائے تو مجرم کا یکدفع باز و نھیں کاٹا جا سکتا. بلکھ قصاص مراحل جوم
تک اس کے بعد کھنی تک اس کے بعد بازو تک اس کا ھاتھ کاٹا جائے مگر تخفیف کی صورت میں کھ اکٹھا پورا 

  ھاتھ کاٹ دیا جائے یا بالکل ھی معاف کر دیا  جائے یا دیھ لے کر بخش دیا جائے. 

مثلھ کرنے) ا ھے، مغالطھ سے زیاده کچھ نھیں ھے کیونکھ (یھاں پر جو شبھ (مثلھ) بھی بعض افراد کے ذریعھ کیا گی
کی حرمت اس جگھ ھے کھ کوئی شخص مثلھ نھ کیئے ھوئے انسان کو ٹکڑے کر دے یا کسی شخص کو قتل کرنے 
سے پھلے اس کے اعضاء کو  (مثلھ) اس کے جیسے عمل کے بغیر ) کریں کھ یھ عمل شرع مقدس اسالم اور سالم 

ممنوع ھے لیکن ڈاکٹری آزمایش یا ایک زنده انسان کی جان بچانے کے آپریشن اضطراری عرف کے اعتبار سے 
  خود پر واجب ھے اورمثلھ کی جزا وھی مثلھ اور قصاص مماثل کی جزا ھے.

  قصاص کی شرائط:

چار شرطوں کے ساتھ حکم قصاص کا لغو ھونا یا دیھ میں تبدیل ھو جانا واجب ھی اور پلھی شرط کے عالوه باقی 
  شرطیں قصاص اعضا کے بارے میں بھی مالحظھ کی جائیں:

دیھ کی درخواست قصاص (اس حد تک درخواست سے) لغو مقتول کے ایک یا چند وارثوں کی طرف سے  -１
  ُعفِيَ   فََمنْ ھو جاتا ھے لھذا باقی ورثا ء بھی اس  عفو کو قبول کریں؛ کیونکھ قرآن کریم کا  ارشاد ھوتا ھے: (

بَْعَد ذلَِك فَلَھُ   ٌء فَاتِّباٌع بِالَْمْعُروِف َو أَداٌء إِلَْیھِ بِإِْحساٍن ذلَِك تَْخفیٌف ِمْن َربُِّكْم َو َرْحَمةٌ فََمِن اْعتَدى َشيْ لَھُ ِمْن أَخیھِ 
  ) َعذاٌب أَلیم

اجرا کے فیزیکلی امکان نھ ھونے کی وجھ سے قصاص لغو ھو گیا ھو کھ اس موضوع سے متعلق مرد کے  -２
 ص لینے کی بحث میں مفصل وضاحت کی گئی ھے.عورت سے قصا

اھم نقصان سے بچانے کے لئے قصاص کا اضطراری لغو ھونا یعنی اُس قصاص کو باطل اور لغو قرار  -３
دینا جس کا اجراء یقینی طور دوسروں کی جان یا ان کے مال کے لئے خطره ھو فرقھ وار انھ  فساد اور 

 خونریزی کا سبب ھو. 
ر توبھ کرنے سے خاص طور پر قصاص کو لغو کرنا، اس طرح سے عادل حاکم قاتل کے قطعی طور پ -４

شرع کے لئے اس کی توبھ کسی شک و تردید کے بغیر یقین آور ھو اور قتل کے توبھ کا مطلب بھی یھ ھے 
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اس طرح  نادم اور شرمنده ھو اور اپنی اصالح کی سعی کرے کھ اس کی زندگی کی کھ وه اپنے جرم سے
خود اس کے لئےیا معاشره کے لئے حیات بخش ھواور بے شمار مادی اور روحانی فوائد کا  بقاء اور اوام

 حامل ھو. 

یھان پر اس نکتھ کی یاد دیانی ضروری ھے کھ قصاص کےلئے وارثوں کا حق ایک ذاتی حق ھے لیکن 
صالحے مصلح ، تائب قتل کا روحانی اور جسمانی حیات کا حق ایک نوعی حق ھے اور نوعی حق ذاتی 

رکھنا  حق پر ترجیع رکھتا ھے. بنابر ایناس کی نسبت قصاص نھ کرنا مقتول کے وارثوں کے حق پر ترجیع
ھے. البتھ یھ توبھ دسترسی سے پھلے یا قاتل تک رسائی نھ ھونے اور اس کیگرفتاری سے پھلے حتماً سچی 

. توبھ   ھے اور اس کا یقینی اثبات زندا میں اس کے گرفتار کئے جانے کے بعد یقین سے کھیں آسان ھے 
امنے یھ گواھی دیں کھ قاتل نے یقین کرنے کا طریقھ اس طرح ھے کھ دو عادل گواه عادل حاکم شرع کے س

دوسروں کو خبر کئے بغیر خالصانھ توبھ کی ھےاور اپنی اصالح کی فکر میں لگ گیا ھے اعمال شرعی 
کی انجام دھی محرمات کے ترک کرنے، مجرموں کی رھنمائی اور اسالمی ناموسوں کی حفاظت کر رھا 

  ھے. 

؟ اس کا جواب یھ ھے کھ جناب یونس نبی ؑ کی قوم نے ان اب اگر سوال کیا جائے کھ توبھ کو کیسے قبول کروگے 
سے حضرت کے منھ پھیرنے اور هللا کے عذاب کے حتمی وعده کے بعد توبھ کر لی جبکھ ایمان (عند رویۃ 
البأس)نقصان اٹھانے میں ایمان نھیں ھے لیکن یھاں پر چونکھ یھ توبھ حقیقی تھی اس لئے خدا وند عالم نے استثنائی 

فَلَْو ال كانَْت قَْریَةٌ آَمنَْت فَنَفََعھا إیمانُھا إِالَّ قَْوَم یُونَُس ( کے ایمان النے کو قبول کر لیا اور ان پر عذاب نھیں کیا. ور پر ان
ْنیا َو َمتَّْعناھُْم إِلى َحیاةِ الدُّ ا آَمنُوا َكَشْفنا َعْنھُْم َعذاَب الِْخْزِي فِي الْ اگر کسی گروه کا  ) پس٩٨) (سوره یونس، آیت حین  لَمَّ

ایمان کھ الیا ھو، نفع بخش نھ ھو ( تواس وجھ سے تھا کھ ان کے ایمان کی کوئی حقیقت نھیں تھی) جز قوم یونؑس کے 
کھ وه (واقعی) ایمان الئی تو ھم نے زندگانی دنیا میں رسوا کن عذاب کو ان سےدور کر دیا اور جب تک (ان لوگوں 

ھیں کیا) ھم نے انھیں بھره مند کیا.  یا یھ کھ جناب  سلماؑن مشرک تھے پھر توبھ کر نے اپنے گناه کا  دوباره تکرار ن
ے کھ شرک،  قتل سے بدتر  اس کے باوجود ان کی توبھ م ھکے مسلمان ھو گئے تو کیا شرک بدتر ھے یا قتل ؟ مسل

بعد اس کی حیاب کا بارگاه احدیت میں قبول ھوئی، پس اگر کوئی شخص کسی قتل کا مرتکب ھوا لیکن توبھ کے 
استمرار (سلمان) کی طرح خود ان کے اور انسانی معاشره  کے لئے، استثنائی طور سے اس کی توبھ قبول ھے اور 
قصاص نھیں لیا جائے گا لیکن اس کا خون بھا قاتل کے ذمھ ھوگا. جب تک قصاص کا اجراء  انسانوں کی انفرادی 

ایک ثابت حکم ھے کھ اس کا لغو کرنا صرف جانی اور مالی نقصان اور اور اجتماعی زندگی کی بقا  کا ضامن ھو تو 
معاشره کی سالمیت کو خطره الحق ھونے کی صورت میں ھے. آج کی دنیا میں خدا کا خوف تو ره  ھی نھیں گیا اور 

عصر حاضر  یھ چیز عادی بن گئی ھے پھر کسی شرط کے بغیر حکم قصاص کو کیسے حذف کیا جا سکتا ھے ؟ 
اگفتھ حاالت پوری دنیا میں اور  ناانصافی تفریق اور فساد کے دور میں اگر حکم قصاص جزم کا انتقام لینے اور کے ن

جرات کرنے سے روکنے کے لئے نھ ھو تو پھر مادی توانائی کے مالک مجرمین کھیں گے کھ میں فالں کو مار 
تو دیھ دے کر آزاد ھو جاؤں گاٍ! اگر کھا جائے دیگر ڈالوں گا. اگر گرفتار  نھ ھوا تو کچھ نھیں اور اگر ھو بھی گیا 

ممالک میں جھاں قصاص کا قانون نھیں ھے ان ممالک میں جرائم اور قتل کی تعداد ان معاشره سے بھت کم ھے 
جھاں یھ حکم ھے  ھم جواب دیں گے. پھلی بات تو یھ ھے کھ یھ ایک قرآنی حکم ھےاور خدا وند حکیم خود اس کی 

ده آگاه ھے اور جرم کی تعداد میں کمی یا زیادتی  اس حکم کی نفی کی توجیھ نھیں ھو سکتی صرف سے  زیا حکمت
  اور صرف مذکوره باال شرائط کے ساتھ ھی حکم قصاص کو لغو کیا جا سکتا ھے

دوسرے بعض اسالمی ممالک میں جھاں حکم قصاص اجراء کرتے ھیں  دیگر معاشروں سے جرم کی تعداد بھت کم  
ھے تیسرے یھ محض دروغ ھے کھ جن ممالک میں حکم قصاص نافذ نھیں ھے وھاں جرم کی تعداد کم ھے  کیونکھ 

م یا سرد ھتھیاروں سے دھمکی عالمی خبریں اور حوادث قتل اور جرم سے متعلق بالخصوص افراد معاشرھکو گر
دینا غیر اسالمی معاشره میں شدید نا امنی کا پتھ دے رھی ھیں. ھر ملک میں جرم کی تعداد کا اس ملک کے اسباب 
کےساتھ اندازه لگایا جائےباوجود یکھ مفولی ممالک میں میں عیش و عشرت کے اسباب اعلی معیارپر فراھم کریں 

حد درجھ ھیں اور ان سے انکا بھی نھیں کیا جا سکتا. ھیں کھ ان ممالک میں جرائم اس کے باوجود ھم مالحظھ کرتے 
اور اگر وه سارے اسباب و ذرائع آمدنی دنیا کے دیگر ممالک میں بھی موجود ھوں تو جرم کی تعداد موجوده صورتی 

یسری دنیا میں سالمیت ، سے کمترھو گی. اس کے باو جود کھ مغرب میں آسائش اور عیش اعلی پیمانھ پر ھے. لیکن ت
اعتماد، دوستی، برادری، اور خانوادگی استحکام بالخصوص اسالمی ممالک میں مغرب سے کھیں زیاده ھے بلکھ 

  مغربی ممالک سے اس کا موازنھ بھی نھیں کیا جا سکتا. 

دیتے کھ دیگر اب کھنا چاھیئے : حقوق بشر کے دعویدار وں کے حکومتوں کی نسبت اعتراضپر ھم کیوں توجھ نھیں 
ممالک پر وه حملھ کرتے ھیں مثالً کیمیائی اسلحوں سے عراق کی بعثی حکومت کی مدد کر کے  ایران اور عراق 
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کے باڈری صوبوں کے ھزاروں افراد کا قتل عام کرتے ھیں. یا ویتنام پر حملھ کرکے یا افریقی ممالک مینقبائلی 
ئم کرکے صبراً شتیالً جنین اور دنیا کے دیگر عالقوں میں جنگ پرپا کر کے بالخصوص فلسطین میں باربار جرا

  ھزاروں بے گناه انسانوں کو خاک و خون میں غلطان کر دیتے ھیں 

فریاد سنتے ھیں وه لیکن غایت درجھ افسوس کھ قانون اسالمی قوانین کے اجراء کے موقع پر نقض حقوق بشر کی 
ے اولیاء کو اجازت دیتی ھے کھ ان سے قصاص اور جرم کرنے بھی ایسا قانون جو جرم کی روک تھام خون مقتول ک

  کا مطالبھ کیا جائے کیا یھ فریاد ھمدردانھ ھے اور وه خاموشی عدالت کی بنیاد پر ھے.

  عورت اور مرد کا کے دیھ اور قصاص میں فرق:

سانی اھمیت رھا جانی قصاص کھ عورت کا خون بھا مرد کے نصف ھے اس کی وجھ یھ نھیں ھے کھ عورت کی ان 
مرد سے کم ھے بلکھ قرآن اور سنت قطعیھ نے اس کا حکم اسی طرح بیان کیا ھے کھ مسلمان کے لئے اس کی 
مخالفت جائز نھیں ھے. اس حکم کی حکمت کی بارے میں عقل ، سماجی اور خارجی چشم دید حقیقت کی تحقیقات 

ی نسبت مرد کے اذار تولید مثل کی صالحیت سے کھا جا سکتا  ھے: اوالً : جسمانی اھمیت کےلحاظ سے عورت ک
نھ روحی اعتبارسے ) مثال کے طور پر دو کارخانھ کھ مادی اور فیزیکلی لحاظ سے ٠کئی گنا  زیاده  ھوتی ھے

دونوں ھی کے اقتصادی اسباب یکساں ھیں لیکن وجھ کوئی بھی ایک کے یھاں دوسرے کی نسبت تولید زیاده ھے. 
مت بھی  زیاده ھو گی. ثانیاً ! مرد عالم اور الزمیطورپر خانواده  کی اقتصادی، تربیتی نتیجھ کے طور پر اس کی قی

اور حفاظتی لحاظ سے بنیاد ھوتا ھے اور ایک مرد کےکسی عورت کے قتل کرنے پر اس کی پھانسی کی وجھ  سے 
ر عورت کے درمیان بطور خانوادگی اداره کی بنیاد ھل جاتی ھے نتیجھ یھ ھوگا کھ قصاص اور خون بھا میں مرد او

مکلق مشابھت نھیں ھوگی. اور یھ حکم عورت پرظلم کا حکم نھیں ھے بلکھ حکم الھی اور تعبدی ھے ثالثاً، محسوس 
خارجی حقیقت کےپیش نظر ھم پوری دنیا میں دیکھتے ھیں کھ سرگرمیوں کے میدان میں عدد کوں کی نسبت مرد کی 

ده ھے اگر ھم اس  وسیع و عریض نتیجھ کو نظر انداز کر دیں تو کیا خون کارکردگی خواه فکری ھو یا جسمانی زیا
عورتوں کی تعداد مردوں بھا میں مشابھت مردوں کے جسم کی حقیقی اھمیت کے ساتھ حکم نھیں ھوگا؟  اور اس وقت 

  سے(عموماً ) زیاده ھی

  عورت کے قتل کر دینے پرمرد سے قصاص لینے کی کیفیت:

اور یھ کھ قدیم فقھا کھتے ھیں اگرکسی مرد نے کسی عورت کو قتل کردیا تو عورت کےورثاء مرد کا نصف دیا دے 
کر اس کا قصاص لے  سکتے ھیں  صحیح نھیں ھے ( اگر یھاں پر کھا جائے کھ روایات کے مطابق قتل مرد کے 

سی دےسکتے ھیں ! ھم جواب دیں گے ورثھ کو باقی دیھ دے کر اس قاتل سے قصاص لے سکتے ھیں اور اسے پھان
) دیگر روایات سے معارض  بلکھ مجموعاً  ٣٣کھ مذکوره روایات (وسائل الیثھ کے اجواب القصاص فی نفس باب 

کی روایات مروی عنھ صرف معصوم  ٣٣قرآن کے مخالف جس کا نتیجھ تسلط ھو گا، اسی طرح سی کھ اوالً : باب 
شمار ھوں گی اور یھ دووں رویت باقی دیھ دے کر قاتل کے پھانسی کا حکم  ھیں.کھ نتیجھ کے طور پر  دو روایت

جو قرآنی نص کے مخالف ھیں. یھاں پر صرف اور صرف ایک نص کی طرف اشاره کیا جا رھا ھے. کرتی ھیں 
د چنانچھ  خدا نے فرمایا: (االنثی بااالنثی) کھ عورت کا قصاص صرف عورت کے مقابلھ میں جائز ھے اور قاتل مر

کو پھانسی دینا  یا دیھ کی باقی رقم کو واپس کرنا (اور پھر مرد کو قتل کرنا) {الذکرباالنثی} ھے کھ واضح طور پر 
(االنثی باالنثی اور الحر بالحر) کے مخالف ھے (انفس بالنفس)بھی توریت کا حکم قرآن میں منقول ھے اور اس کی 

قرآن کریم کی نص کے عنوان سےیھی ھے یا یھ کھ (االنثی باالنثی)  وه وجھ ھے یا قاعده کلی ھی کھ (االنثی باالنثی)
اور(الحر بالحر) سے منسوخ ھے بنابر این پھلے دو گروه کی مذکوره روایات اصالً معصومین ؑ سے صادر نھیں 

ں ایک روایت فاضل دیھ کے رد کے بغیر مرد قاتل کے قتل کرنا واجب کرتی ھے کھ گذشتھ دنوھوئی ھیں. ثانیاً:  
روایت سے بھی  معارض ھے اور قرآن کے بھی مخالف ھے، پس مقبول نھیں ھے . پس جیسا کھ مالحظھ ھوا کھ 

مذکوره روایات میں داخلی ثالثی تعارض اور پھلے  و دوسرے گروه کی ساری روایات کا قرآن سے خارجی تضاد  
سی یقیناً حرام ھے اور مرد کے نصف اعضا فاضل دیھ دے  کر قاتل کے قتل  سے منع کر رھی ھیں نتیجتاً ایسی پھان

کے مانند برابری (کھ عورت کے پورے بدن کے برابر  ھے) ممکنھ صورت اور  نھ مرنے کی صورت  میں قطع 

  فََمِن اْعتَدى(ھونا چاھیئے.) کیونکھ  جان خرید وفروخت کرنے کے قابل نھیں ھے. بالخصوص یھ کھ آیھ مبارکھ 
ا میں اعتدای ) عدوانی جرائم کی سز١٩۴َعلَْیُكْم) (سوره بقره، آیت   لَْیِھ بِِمثِْل َما اْعتَدىَعلَْیُكْم فَاْعتَُدوا عَ 

بالمثل اور جرم کے مقابلھ اسی کے مانند یا اصطالحاً مقابلھ بالمثل کو ایک قاعده  کلی کے عنوان 
قاتل سے ذگر کیا ھے اور مقتول عورت کے ورثاء (قصاص کی درخواست کی صورت میں صرف 

مرد کے جسم کے نصف حصھ سے قصاص لینے کا حق رکھتے ھیں. کھ اس نصف بدن کا دیھ پانچ 
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دیھ عورت  مرد کاکی بنیاد پر یقیناً  سوا مثقال سونے کے برابر ھے، کیونکھ اوالً کھ  قرآن کی آیات 
کے دیھ سے فرق کرتا ھے اور اس کی مقدار بھی سنت قطیعھ کے مطابق معین ھوتی ھے کھ  مرد 

سو مثقال سونا ھے. البتھ یھاں پر  ۵اور عورت کا کامل دیھ پورا دیھ ایک ھزار مثقال سونا ھے  کا
یکل امکان اجراء عصر حاضر فیز قصاص بھی دیھ میں تبدیل نھیں ھوگا. کیونکھ مذکوره قصاص کا

  ھے.

اس بات کی یاد دھانی ضروری ھے کھ ماضی میں گذشتھ فتوای کے صادر نھ ھونے کی یھ وجھ 
تھی کھ قرآن کے نزول سے کچھ پھلے تک اس خاص وضوع میں مرد قاتل کے نصف اعضا کوقطع 
کرنا  حکم قصاص کا اجراء ممکن ھینں رھا ھے اور قاتل مرد کے نصف بدن کا قصاص اس کیمدت 

تمام ھوتا  تو پھر دیھ میں تبدیل ھوگیا ھے. لیکن اس وقت سائنسی ترقی اور جراحی کی پیشرفت پر 
  کے پیش نظر اس طرح کے قصاص کا امکان ھے.

کا حامل نھیں ھے اور در حقیقت پس اس وقت تمام فقھاء کے درمیان اس فتوی کا نھ ھونا کسی توجیھ 
دینے میھکوئی تفاوت نھیں ھے . اور مرد و اس قسم کا قصاص قات مرد کو مکمل  پھانسی دے 

عورت کی جسمانی قدرو اھمیت کی عادالنھ طور پر رعایت ھوتی ھے. اگرچھ سنی فقھائ کے 
درمیان اس فتوای کا کئی سابقھ نھیں ھے ، لیکن مذکوره اور بعد کی دلیل کی بنیاد پر فقھ قرآنی کی 

میں ایک قاعده کلی ھے اور ایسا نھیں ھو روشنی میں قصاص میں مماثلت احکام جزائی کے اجراء 
سکتا کھ قاتل مرد کا آدھا خون بھا اس کے ورثا کو دے کر اسے پھانسی نھیں دی جا سکتی . کیونکھ 

آپ جان بعضاً ھو یا کالً قابل خرید و فروخت نھیں ھے. مثال کے طور پر آپ کو یھ حق نھیں کھ 
ورثا ء کو دیدو اور مجھے قتل کر ڈالو کیونکھ  کسی شخص سے یھ کھیں کھ آپ میرا پورا دیھ میرے

یھکام در حقیقت قاتل مرد کی نصف جان کا خریدنا ھے جو کسی صورت صحیح نھیں ھے اور 
فاضل دیھ کا بطالن بھی واضح ھے. چند آدمیوں کا قصاص لینے کے لئے ایک شخص کے قتل کا 

ُ إِالَّ   َو ال تَْقتُلُوا النَّْفَس الَّتي (ھے. چناچھ قرآن کریم میں ارشاد ھوتا ھے : بطالن بھی واضح  َم هللاَّ َحرَّ
. (سوره اسراء )َمْنُصورابِاْلَحقِّ َو َمْن قُتَِل َمْظلُوماً فَقَْد َجَعْلنا لَِولِیِِّھ ُسْلطاناً فَال یُْسِرْف فِي اْلقَْتِل إِنَّھُ كاَن 

اور حضرت ابوالحسن الرضاء نے بھی فاضل دیھ کے رد کے بطالن مین اسی آیت سے  .)٣٣آیت 
استدالل کیا ھے کھ مشترک قتل مین ھر مجرم کا اس کے جرم کےبقدر(ممکنھ صورت میں) قصاص  

ھونا چاھیئےیھاں پر اس نکتھ کی  وضاحت ضروری ھے کھ زمان و مکان کے اقتضاء سے 
صورت شریعت کے اصل احکام سے منافات نھیں رکھتی، کیونکھ موضوعات احکام کی تبدیلی کسی 

قرآن اور سنت کے احکام ھمیشھ گویا، ثابت اور تبدیل ھونے والے نھیں ھیں. صرف احکام کے 
موضوعات جدید ھیں. بنابرایں فقھ قرانی، فقھ گویا ھے جو ھمیشھ شریعت خاتم کی وحی سے مستند 

رتی ھے نھ احکام کی. اس وجھ سے کبھی مسدود ھے اور صرف موضوعات کی جدت کو قبول ک
راه نھیں رکھتی  اور شریعت کے ثابت احکام مینمعمولی تغییر کے بغیر ھمیشھ تمام سوالوں کا جواب 

  گو ھے.

جیسا کھ مالحظھ ھوا کھ حکم قصاص یا دیھ کی مقدار میں کبھی کوئی تبدیلی واقع نھیں ھوئی ھے 
 ھے اس لئےن ف بدن کے قصاص کا موضوع چونکھ ممکبلکھ عصر حاضر میں قاتل مرد کے نص

مذکوره موضوع کو شامل ھوتاھے کھ نتیجتاً  مرد کے نصف دیھ کی گنجائش نھیں ره جاتی . آخر 
کار ھم نے صرف قرآن اور سنت پیغمبر (ص) کے اصول کی روشنی مین (کھ دونوں ھی عقل سلیم 

ئے کھ اگر مرد قاتل کے جسم کا نصف حصھ کا کی بنیاد ھیں) فتوای دیا ھے. اور توجھ رکھنا چاھی
قصاص اس کی موت یا اس کے اعضاء کے بیکار ھونے کاباعث ھو تو ایسی صورت میں یھ 

قصاص) دیھ میں تبدیل ھو جائے گا  اور صرف انھیں اعضاء کو قطع کیا جائے گا جو ان مذکوره 
ن مساوات کی عادالنھ چیزوں کا نھ ھو بھر صورت اسنصف یا عورت کے پورے جسم کے درمیا

  رعایت کی جائے.
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  ؟!٢: �حیرت انگیز فتوی

تین انگلی کی  دیت مرد کی اسی طرح اکثرروایاتی فقھاء کے فتوای کےمطابق عورت کی ایک سے 
ارئے تین انگلی کی دیت کے برابر ھے لیکن اگر عورت کی چاروں انگلیاں قطع ھوجائیں تو اس کی 

دیت  دو انگلی کے برابر دیت کی ھے!  افسوس کھ یھ فتوای ایک روایت کے مطابق ھے جس کی 
عورت کی چار انگلی  امام جعفر صادؑق کی طرف نسبت دی گئی ھے، جس کا نتیجھ یھ ھوتا ھے کھ

کی دیت اس اس کی تین انگلی کی دیت سے کم اور دو انگلی کی دیت کے برابر ھے، لیکن یھ 
) کیا تم لوگ عقل افالتعقلون(مشھور فتوای آیت (مقابلھ بھ مثل ) کی نص سے باطل ھے. اسی طرح 

  سے کام نھیں لیتے؟!

عورت کے کسی ایک اعضا کا دیھ اُن  اس کے عالوه بھت سارے روایاتی فقھا کھتے ھین: مرد اور
میں سے ھر ایک کے کامل دیھ کے برابر ھے! لیکن اگر دو عضو ایک جیسے ھون جیئے آنکھ، 

کان، گرده اور بیضوں کے عالوه تمام جفت اعضاء متوان میں سے ھر ایک نصف بدن کے برابر  
  ارزش رکھتے ھیں!

ھے، قرآن کے مخالف اور غیر عقلی ھے،  جبکھ اس طرح کی قسمت گذاری بالکل ھی غیر منصفانھ
چنانچھ ھر شخص کے فرد اور زوج اعضا کی دیت کے حساب سے ھم  مالحظھ کرتے  ھیں کھ 

انسانکے مجموعی اعضاء مرد و عورت کے پورے خون بھا کے مقابلھ میں دسیوں برابر ھے کھ 
ده ھے اور یھ بات اس اعتبار سے بدن کے جز جز کی قیمت مجموعی اعتبار سے کل بدن سے زیا

اصل عقلی (کھ کل، جز سے بڑا ھے سے منافات رکھتا ھے اس کے عالوه ایک مشکل یھ بھی ھے 
کھ یھاں پر کوئی مماثلت اور شباھت نھیں پائی جا رھی ھے: کیونکھ بدن کے ھر ایک حصھ کی 

ده ھو قسمت مجموعی اعتبار سے بدن کے مساوی ھونا چاھیئے نھ یھ کھ کل سے دسیوں برابر زیا
  جائے!

رھا اس سوال کا جواب کھ عورت کے پورے بدن کی دیت مرد کے ایک بیضھکے برابر کیوں ھونا 
چاھیئے جبکھ مرد کے بدن  کا ایک چھوٹا ، حصھ ھے اور اس کے بغیر بھی مرد اپنی زندگی باقی 

بھی م رکھ سکتا ھے؟  اس کا جواب یھ ھے کھ اوالً یھ فتوای مخالف قرآن ھے اور اسے عقل سلی
قبول نھیں کرتی چناچھ قرآن نے آیھ (مجروح  قصاص) سے اس حکم کی وضاحت  کر دی ھے کھ 
اثنی مص پر زخم وارد کرنے حکم قصاص ان کی جنس کے مطابق ھونا چاھیے، ثانیاً اجزائے بدن 

کی دیت احکام کا موضوع ھے کھ اسپشیلسٹ کے عالوه اس سے متعلق نظریھ دینے کا حق نھیں 
َو أَْمُرھُْم  () اور آیھ مبارکھ  فَبَشِّْر ِعباِد. الَّذیَن یَْستَِمُعوَن اْلقَْوَل فَیَتَّبُِعوَن أَْحَسنَھ( ونکھ آیت کریمھرکھتا، چ

) مجموعی طور پر بھترین اور اعلی ترین نظر صالح ماھر ین کی نظر مانی ھے اور  بَْینَھُم  ُشورى
اس کی پیروی واجب جانی ھے. اس کے لئے عادل ماھر ین اعضاء کی دیت سی متعلق ایک کمیٹی 

ھونی چاھیئے. یعنی عادل اور ماھر ڈاکٹروں (قانون ڈاکٹروں) کم از کم ایک بار ھمیشھ کے لئے بدن 
ء کی دیت  اولویت اور اھمیت کے لحاظ سے (کامل دیت کی نسبت قیمت گذاری )کر ی مختلف اعضا

کے یقین کر لیں. اس اعتبار سے جو اعضاء زندگی کے لحاظ سے زیاده اھمیت کے حامل ھیں انھیں 
دیگر اعضاء پر مقدم کریں اوران کی مقدار بھی سونے کی واحد مثقال کے لحاظ سے حساب کریں 

  مین پیسوں کی بڑھتی اور گھٹتی قیمت کا اسی محاسبھ پر اثر نھ پڑے.زمانھ تاکھ مختلف 

بنابر ایں عدالت کا اقتضاء یھ ھے کھ پورے جسم کا خون بھا جسم کے ایک فرد یا زوج اعضا  
پرتقسیم کریں کھ اس عادالنھ تقسیم ایک آنکھ ، ایک گرده یا مرد کے ایک بیضیکی قیمت مرد یا 

بھتھی کم ھے نھ یھ کھ عورت کے کام  بند کی دیت مرد کے معمولی  عورت کے تمام بدن کی نسبت
  بیضھ جیسے عضو کے برابر ھو.
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یھاں پر مالحظھ ھوتا ھے کھ روایاتی اور غیر قرآنی فکر دین اور عقل سے فراری ھے لیکن عقھ 
قرآنیدین اور عقل کی پسندیده چیز ھے اسی وجھ سے شیعھ اور سنی کے درمیان ایسے نامعقول 

فتووں کی وجھ سے میں نے فقھی فتووں کی مکمل بررسی کرنی شروع کر دی اور قرآن و سنت 
میں غور و خوض کرکے رد تبصرة الفقھای) نامی فقھی استاللی کتاب میں پانچ سو سے زیاده فتوے 

قرآن اور سنت مخالف پر تنقید کی اور قرآنی فتووں میں سے اھم حصھ کو بھی میں نے توضیح 
  ین) میں درج کردیم.المائل کو

غم انگیز اور فاش مظالم میں سے ایک عورت اور حرمت ابدی مرد کی حقوق کی نسبت ظلم ھے کھ 
بعض مواقع پر خانوادگی شیرازه بکھرے کا باعث ھوتا ھے، وه روایاتی فقھاء کی جانب سے اس 

ں عقد کر لے مضمون کا مشھور فتوای ھے کھ اگر کوئی مرد کسی عورت سے عده طالق یا وفات می
اور ھمبستری کے بعد (ان میں سے کوئی ایک یا دونوں ھی) با خبر ھوں کھ عده کی حالت مین کسی 

عورت سے شادی کرنا حرام ھے تو ان کے درمیان ھمیشھ ھمیشھ کے لئے حرمت ابدی ایجاد ھو 
  جائے گی. 

معقول نتائج کے نمونے یھاں پر اس ظالمانھ فتوی پر تنقید کرنے اور اس کی رد کرنے کے عالوه نا 
نوادگی نظام درھم برھم ھوجائے گا اور ھم حاشیھ میں اس کی کھ ٹوٹ  رشتوں پر موقوف گرم خا

طرف اشاره کر رھے ھیں. (ایک مومن نے مجھے افسوس ناک واقعھ کی خبر دی. اس نے کھا: 
رت ھوئی کھ ھ ش، کے اوائل میں ایک دن میں کام تمام کرنے کے بعد اپنے گھر گیا لیکن حی١٣٦

میری بیوی مجھ سے پرده کر رھی ھے اور ایک کونھ میں بیٹھی  رو رھی ھے. میں نے اس سے  
پوچھا کیا بات ھے؟  کیا ھوا؟ اس نے کھا: آج میں محلھ کے حمام میں گئی تھی تو دیکھا کھ ایک 

ی عورت گریھ کر رھی ھے. میں نے اس سے سوال کیا کیوں رو رھی ھو؟  تو اس نے اپنی سار
داستان مجھے سنائی کھ اس وقت اس جرم میں میں بھی گرفتار ھوں. اس عورت نے کھا: میں مطلقھ 

کسی مرد سے ازدواج کی حرمت سے باخبر نھیں تھی اور میں نے ایسا تھی اور عدت کی حالت میں 
کر لیا، لیکن چند سالوں کے بعد متوجھ ھوئی کھ مشھور فتوے کے مطابق میرا ایسے شوھر کے 

ساتھ رھنا حرمت ابدی رکھتا ھے! اسی وجھ سے چند بچوں کی ماں ھونے کے میں نے جدائی کا 
فیصلھ کر لیا . اس واقعھ کو نقل کرنے کے بعد میری بیوی نے کھا : میں بھی شادی کے وقت عدت 

  میں تھی لیکن میں اس کی حرمت سے آگاه ھیں تھی اور میں نے یھ بات آپ کو نھیں بنائی .

ے اس کے بعد کھا : میں ایک طرف سے ناراض ھوا اور دوسری طف شرعی فریضھ کا  اس مرد ن
احساس کیا پھر میں نے اس زمانھ کے مراجع مرحوم آقا شریعتمدار ، آقا خمینی ، آقا مرعشی اور 

یا اور اس مسئلھ کا استفتاء کیا تو سب نے متفقھ طور پر کھا مرحوم آقا گلپائیگانیکی طرف رجوع ک
ک  دوسرے کی نسبت حرمت ابدی رکھتے ھو! اس وقت میں نے حکم الھی کا اجرا ء کیا کھ تم ای

اور دو بیٹیوں کی ماں سے جدا ھو گیا، جبکھ اس سے مجھے کسی قسم کی مشکل نھیں تھی اور ھم 
  دونوں ایک دوسرے سے مکمل طور پر راضی تھے.

ھ ش ١٣�٦مجھے بتایا کھ  دوسرا نموه یھ کھ قم کی عدالت کے ایک وکیل نے ایک  واسطھ سے
عدالت کے فیصلھ سے ایک حقوقی فائل بند کرنے کا اعالن ھوا ھے اور یھ ایک مرد اور عورت 

سے متعلق تھی  کھ جن کے درمیا کوئی اختالف نھیں تھا صرف عدت کے درمیان عقد کی حرمت 
کے بعد شوھر سے بے خبر تھے  چند سال باھمی زندگی گزارنے  اور چار  بیٹیوں کی ماں ھونے 

  سے جدا ھو گئی!

ازدواج یقیناً حرام ھے اور خود بخود جدائی اور طالق ھو جاتا ھے، البتھ عدت کی حالت میں ایسی 
لیکن (قرآنی دلیل سے کھ بعد میں حاشیھ میں ھونے پر اس عورت کو (طرفینی توبھ کی شرط سے) 

نسلی فتووں سے زیاده بعض عقد کرن سکتا ھے اگرچھ  افسوس ھے کھ روایاتی فقھا  دیگر رد
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مردوں اور عورتونکے درمیان ازدواج کے حرمت ابدی سے متعلق مذکوره فتوی میں اضافھ کیا 
کی مکمل بررسی کرنے کے بعد اس سلسلھ میں اس نتیجھ  ٢وںھے، لیکن میں دو اصلی روائی کتاب

پر پھنچا کھ ان فتووں کا سرچشمھ  ایک دوسرے کش مخالف اور متضاد اور قرآن مخالف روایات 
)  ما َوراَء ذلُِكم  لَُكمْ   َو أُِحلَ (ھیں اس وقت قرآن کریم میں تدبر کرکے ھم مالحظھ کرتے ھین کھ قرآن  

سے مذکوره باال فتووں کو باطل کرتا ھے اور صرف دو مورد مینحرمت ) ای�٢(سوره نساء، آیت 
ابدی قابل قبول ھے اور و ه مرد و عورت  کے نکاح کی حرمت  ابدی ھے جو ان دونوں کے دمیان 

طالق کے بعد نکاح  ھوا ھو. اسی طرح مالعنھ عورت سے زوجیت کے استمرار کی حرمت ذکر 
  ٣کی ھے

  :رضاعت کے محرمات

ور مردوں کے درمیان ازدواجی حقوق سے نسبت جن مسائل سے مشکل ایجاد کر دی ھے (اور فقھی عورتوں ا 
ضرورت کے عنوان سے مسلمانوں کے درمیان رائج ھوا ھے)  یھ ھے کھ شیعھ اور سنی فقھاء کی اکثر یت نے 

مردوں اور قرآنی حکم کو نظر انداز کرکے رضایت کی وجھ سے محرومین کو دوفر (مادر رضاعی اور بھن) 
گروھوں تک توسیع کی ھے لیکن  ھم یھاں پرقرآن کریم میں دقیق اور غائرانھ نظر ، �١سے ١٢سے عورتوں کے 

ڈالنے کے بعد ھم اس نتیجھ تک پھنچتے ھیں کھ خدا وند عالم نےنسبی ھفتگانھ محارم کا شمار کرنے کے بعد رضایت 
کیا ھے اور حرمت ازواج کے بارے میں صرف کی وجھ سے صرف اور صرف دو فرد کو محارم میں شمار 

ھاتُُكمُ رضاعھی ماں اور بھنکو نسبی ماں اور بھن سے ملحق کیا ھے . بنا بر یں آیھ مبارکھ ( أَْرَضْعنَُكْم   الالَّتي  َو أُمَّ
ضاَعة مت ) کی نص خود صراحت کے ساتھ دو خاص فرد میں رضاعی حر٢٣(سوره نساء آیت )َو أََخواتُُكْم ِمَن الرَّ

                                                        
 الشیعھ. جامع احادیث الشیعھ و وسائل  -٢

ں فرد کی نسبت اطالق قانونی پھلو کا حامل ھے اور نص یا ظاھر مستقر کا دونو ) ذلُِكم َوراءَ  ما  لَُكمْ   أُِحلَ  وَ  َعلَیْكُمْ أ کیونکھ آیت ( ٣
بیان کا اطالق ان دونوں کو شامل نھیں ھے . بنابر ایں سنت قطعینھ نے جو مذکوره دو فرد کے ساتھ ازدواج کی حرمت ابدی کو 
کیا ھے، قرآن سے کوئی منافات نھیں رکھتا اور قرآن میں ذکر شده ازدواجی محرمات  صرف اور صرف نسبی سببی  اور 

نے بقھ ابتدائی ازدواج  ) ذلِكُم َوراءَ  ما  لَُكمْ   أُِحلَ  وَ  َعلَْیُكمْ رضاعی محارم سے ابتدائی حرمت سے متعلق ھے اور اس کے بعد آیھ  (
بنابر ایں جو روایات محارم کے عالوه معین افراد سے ابتدائی ازدواج کو قرآن میں دائمی حرمت بتاتی ھیں ، کو حالل کیا ھے 

وه قرآن مخالف ھیں اور قابل قبول نھیں ھیں ، رھی مالعنھ عورت اور دو طالق کے بعد نئی بنیاد پر قابل قبول اور ھم اس کی 
لوعنھ کے سلسلھ میں نص قرآن کے مطابق ایک مرد یھ دعوای  کرتا ھے کھ کیونکھ پھلی بات یھ ھے کھ م پیروی  کرتے ھیں.

اس کی بیوی نے زنا کی ھے،  سب سےپؓھ چار بار اس طرح خدا کی قسم  کھائے گا کھ میں اپنے اس دعوای میں سچا ھوں اور 
ی اپنی برأت کے لئے قسم پانچویں مرتبھ کھے گا کھ مجھ پر خدا کی لعنت ھو اگر میں جھوٹا دعوای کروں. اور عورت بھ

کھائے گی کھ میرا شوھر پھوٹا ھے اور اگر وه سچا ھے تو مجھ پر خدا کا غضب نازل ھو. نتیجھ یھ ھوگا کھ ان میں سے ایک 
تھمت لگانے واال شمار ھوتا ھے کبھی ان دونوں کے درمیان تناسب اور کفو ھونا (کھ ازدواج کے صحیح ھونے کی شرط ھے) 

  ) اس کے شامل نھیں ھو گا.  ذلُِكم َوراءَ  ما لَُكمْ   أُِحلَ  وَ س اس وجھ سے مالعنھ کی بیوی عورت (پائی نھیں جاتی پ

ثانیاً . ور دیں طالق کے بعد استمرار ازدواج کی ابدی حرمت خود عورت اور مرد کی درمیانصلح و آشتی کے امکان کی نفی پر 
دلیل ھے، کیونکھ وردیں طالق سے پھلے اس عورت نے دو بار شادی کی اس کے بعد دوسرے اور تیسرے شوھر (ترتیب وار 

کے بغیر آشتی کی وجھ سے ان لوگوں سے دوباره طالق لی ھے. اس کے طالق کے فاصلوں) میں ھمبستری ھوئی اور جبر 
  باوجود پھلے شوھر نے اسے مریھ تین بار طالق دی پھر بعد کے ازدواج کی کوئی گنجائش نھیں ره جاتی. 

استمرار رھا افضا شده ایسی عورت جس کے پیشاب اور پاخانھ کا مقام ایک ھوگیا ھو ، عورت کے بارے میں تو اس کے ساتھ 
سے  ) ذلُِكم َوراءَ  ما لَُكمْ   أُِحلَ  وَ ازدواج حرمت ابدی کا حامل نھیں ھے بلکھ صرف اس کے ساتھ ھمبستری کرنا حرام ھے جو  (

کوئی منافات نھیں رکھتا. چونکھ آیت نے ، نسبی ، سبب اور رضاعی محارم کے عالوه کے ساتھ ازدواج کی حرمت ابدی کو 
ستری کی حرمت کو جیسے اور ده ، حیض نفاس اور احرام کی حالت میں ھمبستری ، حلیت ازدواج حالل کیا ھے نھ وقتی ھمب

کے باوجود ھمبستری کی حرمت وقتی (عارضی) ھے بنابر ایں اگر اقضاء شده ضرورت ڈاکٹری اور سرجری معالجھ دوباره 
  اپنی سالمتی پا لے تو اس عورت سی ھمبستری بھی جائز ھے. 
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کی گواه ھے اور  بس. اور حدیث (یحرم من الرضاع  ما یحرم من انسب) جو نسب کی وجھ سے حرام ھے وه 
سے استناد درست نھیں ھے کیونکھ حدیث کا اطالق کی صورت آیت کے   ٩رضاعت کی وجھ سے بھی حرام ھے

ی فقھا کھیں بھی: قرآن رضاعت مفید نص کو مطلق نھیں بنا سکتا کھ اسے اپنے ماتحت قرار دیدے. (اگربعض روایات
کی حرمت کو اختصار کے ساتھ معین کیا ھے اور اس کی تفصیلروایت کے ذمھ چھوڑ دی ھے تو ھم اس کا جواب 

دیں گے : اوالً : اعلی فرد ادنی نمونھ کا بطریق اولی بیس، ثانیاً اگر اختصار گوئی کا باب پیش ھوتا تو پھر اس 
دس جملھ ھوتا ھے اور میں ھفتگانھ تمام نسبی محارم کو شامل کیوں نھیں  مختصر کے بجائے اس کی تفصیل کے

دوران تینوں  جملوں سے زیاده شامل (ھن من الرضاعۃ)نھیں ذکر ھوا ھے ایک ایسا مختصر کھ بھت ھی مختصر 
نھ  ھے تاکھ سارے ھفتگانھ نسبی محارم کو شامل ھو؟! جبکھ ھم افسوس کے ساتھ مالحظھ کرتے ھیں ان فقھاء نے

، گروه میں تقسیم کیا ھے. کھ انھیں میں سے سببی  رابطھ جو فقھی �١صرف دو مورد کو باره اور سنیوں نے 
اصطالح میں (مصادوه، دامادی) ھے نسبی  رابطھ ھے.نسببی  رابطھ ھے . اب اگر بالفرض ھم نص قرآنی کی 

ا  رابطھ حرمت ازدواج کا باعث ھے مخالفت میں اطالق حدیث پر عمل کرنا چاھیں تو صرف وھی شیر خوارگی ک
جو نسبی ھفتگانھ  رابطوں ک جاگزیں ھو. یعنی مثالً (دوسروں کے فتوے کے مطابق ) رضاعی ماں اور بھن کے 

  ، پھوپھی،خالھ، بھتیجی، بھانجی وغیره. عالوه کچھ دیگر افراد جسے دوسرے شوھر سے بیٹی 

بیوی اور اس کے منند کھ سبی رابطھ رکھتے ھیں کو بھی  جبکھ یھ فتوے دینے والے حضرات نے رضاعی بیٹے کی 
حرمت صرف اور صرف ازدواج سے مخصوص ھے کیا دو عورت یا دو مرد کے  اضافھ کیا ھے جبکھ رضاعی 

درمیان ازدواج ممکن ھے؟  بنا براین رضاعی بیٹا مرد  اور رضاعی بیٹی عدوت کے لئے کوئی معنی نھیں رکھی؟ 
لھ (توضیح المسائل نوین) اور فقھی استداللی کتاب (تبصرة الفقھا) میں مالحظھ اس وقت اس مسئلھ کی تفصیل رسا

ھارے پاس نص آیت کے مطابق معصومین ؑ سے بھی حدیث موجود ھے. بنابر ایں رضاعی محارم صرف مندرجھ 
  ذیل ھیں :

 وه عورت جس نے اس بچھ کو دودھ پالیا ھے . -１

 نے ایک دایھ کا دوھ پیا ھے . تمھاری بھن کھ شیرخوارگی میں دونوں ھی -２

 وه لڑکی جس نے تمھاری ماں کا دودھ پیا ھے خواه تم نے اپنی ماں کا  ھو یا نھ. -３

اگرچھ پیغمبر  اسالم (ص) نے دعوت توحیدی کے آغاز  سے ھی دین اسالم کا آسان اور سھل شریعت کے عنوان 
جو اس شریعت میں لباس پھنایا گیا ھے اس   سے تعارف کرایا ھے لیکن مسلمانوں کی جایت سے قرآن سے دوری کا

مخالف  کے نے اس کا چھره بگاڑ دیا جو واقعی اسالم کی حقیقت سے منافات رکھتا ھے. چنانچھ سے قرآن کی نص
اس محتوای کا نتیجھ بعض اسالمی معاشرے کے لئے ناگوار مشکالت کا باعث ھوا بالخصوص دیھی عالقھ اور قصبھ 

میں جھاں عورتیں  (دائی) کے عنوان سے خدمت کرتی ھیں تاکھ بچوں کو (خواه ان کے رشتھ دار کے ھوں یا 
ھ ش) ١٣�٦اشیھ میں پیمان  کر رھے ھین (پڑوسی کے) دودھ پالئیں  اور ھم اس ادواجی مشکالت کے نمونے ح

مییں علوم قرآن کا ایک طالب علم ٹیلیفون کے ذریعھ اس طرح سے ایک مسئلھ نقل کیا جو اصفھان کے قمشھ ای 
قصبھ  (ٹاون ایریا) میں رونما ھوا تھا کھتا ھے: یھاں پر رائج یھ ھے کھ صحت مند عورتیں  (اپنے رشتھ داروں اور 

دودھ پالتی ھیں . پھر چند سالوں بعد تقریباً پچاس خانواده کے لڑکے اور لڑکیاں مسائل پڑوسی کے بچوں کو 
رضاعت اور فتوائے مشھور کی رعایت کی وجھ ایک دوسرے سے شادی نھیں کر سکتی  اور سارے مراجوع سے 

جانا ھے اب آپ ضاء کیا ھے. اور سب نے باال تفاق اس طرح کی شادی کو حرام بھی اس سلسلھ میں انھوں نے استف
کیا کھتے ھیں ؟ میں نے جواب دیا: (یستفتونک قل هللا یفتیکم)  تم سے پیغمبر (ص) فتوای چاھتے ھییں تو ان سے کھ 
دو خدا تمھیں فتوای دے گا. ثانیاً قرآن کریم کی نص سے رضاعت کے باب میں صرف ارو صرف رضاعی ماں اور 

محرم ھیں اور آپس میں شادی بیاه کر سکتے ھین یھ خوشحال ھوئے بھن سے شادی بیاه حرام ھے اور باقی افراد نا
 ۵٠کھ دس قرآنی فتوےسے تقریباً اور چند دنوں بعد دوباره ٹیلیفوں کر کے بولے: آپ کو خوشخبری دیتا ھوں 

  سخاندانوں کی مشکالت بر طرف ھو گئیں. (والحمد �  رب العالمین)

  قضائی مسائل میں عورتوں کی گواھی :

امور کے سلسلھ میں عورتوں کی گواھی (مصاعقھ)چپٹی کھیلنے  یعنی عورت کا عورت سے جنسی کھیل جنسی 
کرنا) اور کنوارے پن کے عالوه میں قبول نھیں ھے کیونکھ جنسی جرائم کو دیکھنے کے عورت کا وھاں 

رفت و آمد  کھ موجودھونا اخالق کے خالف  ھے. اور ان کی پاکدامی کے منافی ھے اس کے عالوه باھر  کی 
شھادت کا مورد ھو . عام طور پر مردوں کے لئے ھے نھ عورتوں کے لئے . آخر کار مردوں کی ذمھ داری ھے کھ 

و لوگوں کے مجموع میں انجام پاتے عمومی عفت کی حفاظت کی خاطر جنسی بی راه روی اور خالف ورزی ک
نوبت ھی نھیں آتی. البتھ پوشیده طور پر ھونے  دیکھیں اور ان کا  و ھاں پر واجب کفائی ھے. پھر عورتوں کی



  نظر زاویھ جدید پر حقوق کے خواتین میں اسالم

www.OlumQuran.com 

والے زنا کا تجسس اور کھوج کرنا کسی کے لئے نھیں ھے . اور زنا کا علم یا چار عادل گواھوں کے عالوه افراد کا  
دیکھنا اور زنا کا اقرار صرف نھی از منکر کا سبب ھے نھ درکا، بلکھ ایسے موارد میں اگر (گواھی دی جائے) تو 

  ، کوڑے مارنا ھے.٨٠دینے والے کی سزا  گواھی

اور اگر مالی امور میں عورت کی گواھی مرد کے نصف ھے کھ دور مردں کی گواھی ایک مرد اور دو عورت کے 
کے مطابق قبول ھونا چاھیےکھ (ِ َو  برابر ھے ( اور نھ تھی چار عورتیں) یھاں پر بھی یھ حکم تعبدی نص قرآن

) یعینی ایسے قضائی امور ٢٨٢)(سوره بقره آیت  اْستَْشِھُدوا َشھیَدْیِن ِمْن ِرجالُِكْم فَإِْن لَْم یَُكونا َرُجلَْیِن فََرُجٌل َو اْمَرأَتان
قوریھ آیت نے مالی میں دو مرد کوو گواه بناؤ اور اگر دو مرد نھ ھوں تو پھر ایک مرد اور دو عورت یھ کتی نیا

مسائل کے انکار یا اثبات میں عورتوں کی فراموشی اور نرمی دلی اس حکم کی حکمت ھے (ِ أَْن تَِضلَّ إِْحداھُما فَتَُذكَِّر 
) دوسرا اگر اگر دو عورتوں میں سے کوئی ایک دیکھے ٢٨٢َو ال یَأَْب الشُّھَداء) (سوره  بقره، آیت  إِْحداھَُما اْألُْخرى

قع کو فراموش کر دیں یا پھر حیرانی کا شکار ھو جائیں(تضل یھاں پر ضاللت اور گمراھی کے معنی میں ھوئے وا
نھیں ھے بلکھ (ممن ترضون ) کی وجھ سے حیرانی اور فراموشی کے معنی میں شھادت کے باوجود ھے. لیکن 

  یھاں پر قرآن حکم ذکر کرنے کے بعد اس کی علت یا حکمت کو بیان کیا ھے.

این ایسا حکم قبل تغییر اور استقناء ھے. کھ اگر عورت یا عورتیں ایسی نھ ھوں تو مردوں کی طرح ان کی  بنابر
مالی امور میں گواھی قابل قبول ھے اور اس کے برعکس اگر ایک مرد یا چند مرد بھلکڑ اور نرم دل ھوں تو ان کا  

  بھی حکم انھیں فراموش کرنے والی عورتوں کی طرح ھے.

    )...م شد.(تما ١۵ص 

ھر صورت مرد اور عورت دونوں ھی اپنی گواھی کا اظھار کرنے میں (ممن ترضون من الشھداء) کا مصداق ھوں 
  کھ کم از کم شھادت (گواھی) میں یقین آور گواھی ھے خواه مردوں سے ھوں یا عورتوں سے یا دونوں سے.

یں حاملھ اور اس جیسی عورتوں کی ایسی م ی کھیلنے والی کو گواھی کے بابباکره اور ثیبھ ھونے اور چپٹ
خصوصیات کے بارے میں صرف اور صرف عورتوں کی گواھی قبول ھے اور ساحقھ اور اس جیسے کاموں  کے 
سلسلھ میں مردوں کی گواھی ھرگز قابل قبول نھیں ھے، کیونکھ مردوں کے لئے یھ دیدار ھرگز ممکن نھیں ھے 

  کرنے کی طاقت نھیں رکھتیں. کیونکھ عورتیں ایسے دیدار کو برداشت

  طالق:

جھاں ازدواج ایک الزم عقد اور مرد کے درمیان ایک شرعی شرکت ھے بنابر این اس کی بقا اور عدم  دونوں ھی 
طالق آیھ کریمھ طرفین کی رضایت اور شرعی معیاروں کے مطابق ھونا چاھیے اور عذر شرعی کے بغیر طالق 

ورت میں سے ھر ایک پر حرام اور باطل ھے. اور (عاشروھن بالمعروف) (اوفوبالعقود) کے مطابق مرد اور ع
جیسی آیایت کے مطابق کھ عورتوں کے ساتھ طالق کے بعد حسن سلوک اور اچھے برتاؤ کے بارے میں ھے. یھ 
معاشرت شایستھ  ازدواجی زندگی کے بحال ھونے کے دوران بھت ھی بھتر ھے کیا ناقابل اصالح محروحرج کے 

ق شائستھ معاشرت کھالئے گا کھ مرد اصالح کے امکان کی صورت میں (یا اس سے بدتر عدم محروحرج) بغیر طال
  اپنی بیوی کو طالق دیدے ! جبکھ طالق شده عورت کا دوباره نکاح کرنا طالق دینے والے سے کھیں مشکل ھے!

عروحرج کی وجھ سے قابل  اس وقت یھ خود عقد الزم کا ایک الزمھ ھے کھ صرف اور صرف طرفین ک موافقت یا
جدائی ھے اس بنیاد پر میاں اور بیوی میں سے ھر ایک ازدواجی زندگی کے باقی نھ رکھنے کی صورت میں ایک 

  دوسرے سے جدا ھو جائیں اور طالق مرد میں منحصر نھیں ھے.

ندگی کے عادی ضرر اور مرد کے ازدواجی زندگی کی ذمھ داریاں نھ نبھانے اور زدوسری طرف عورت بھی حرج ، 
اسباب فراھم نھ کرنے کی صورت میں طالق لینے کا حق رکھتی ھے یا اس سے باالتر یھ ھے کھ اگر ازدواجی 

 ( ِ زندگی کو باقی رکھتے ھیں تو حدود الھی کے پامال ھونے کا خطره ھو آیھ کریمھ(إِالَّ أَْن یَخافا أَالَّ یُقیما ُحُدوَد هللاَّ
بنیاد پر اگر اس بات سے خوفزده  ھوں کھ ایسی حدود اور قوانین کا اجراء نھییں ھو ) کی ٢٢٩(سوره بقره، آیت / 

سکے گا، اس شرط اور عدم اصالح کی صورت میں شرعی اعتبار سے ایسی طالق واجب ھے کھ اگر شوھر بھی 
کوئی دوسرا ایئے طالق پر راضی نھ ھو تو عادل حاکم شرع والیت شرعیھ کی بنیاد پر عورت کو طالق دیدے گا یا 

بلکھ دو شاھد عادل کے سامنے خود بھی صیغھ طالق جاری کر سکتی ھے تاکھ احکام الھی کا اجراء ھو اور اس 
  زندگی کی بقا ظلم اور گناھوں کے انجام دنے کا باعث نھ ھو .
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ھاں ، طالق صرف اور صرف اس صورت پر واجب ھے جب حقوق کے ترک کرنے اور احکام الھی کے تعطیل 
کھ اس طالق کے اجرا میں  ھیں  ا باعث ھو اگر ناراضگی طرفین سے ھے تو اس کو (طالق مبارات کھتےھونے ک

صرف عورت کے مھر کا کچھ حصھ بخشا جائے گا. اور اگر یھ خوف اور ناراضگی  عورت کی طرف سے ھو تو 
ق کے لئے شوھر کو اس طالق کو اصطالح میں (خلع) کھتے ھیں کھ عورت زیاده سی زیاده اپنا پورا ھراس طال

نجس دے گی . اور اگر صرف سرد مناسب اور شائستھ علتوں کی وجھ سے عورت کو طالق دینے کا فیصلھ کر دیا 
ھے نھ عورت تو اسے طالق رجعی کھتے ھیں (جز بعض موارد کے ) اس طالق میں عدت کے اندر اصالح کے 

ندگی کی اسالح کے عالوه کوئی قصد رکھتا ھو فیصلھ صرف مرد عورت سے رجوع کر سکتا ھے اور اگر مشترکھ ز
منجملھ ھر پامال کرنے کی دھوکھ اور عورت کو طالق خلع پر مجبور کرنا ھو تو یھ رجوع باطل ھے، کیونکھ (َو 

میں ) ان عورتوں سے رجوع کرنے ٢٢٨ذلَِك إِْن أَراُدوا إِْصالحاً ) (سوره بقره، آیت   بُعُولَتُھُنَّ أََحقُّ بَِردِِّھنَّ في
(دوسروں کی نسبت) زیاده حقدار ھیں اگر اصالح کا اراده رکھتے ھوں (البتھ یھاں پر اس کے مھر میں سے کچھ 

بھی کم نھیں ھو سکتا مگر یھ کھ عورت سے کوئی برا عمل سر زد ھو اور اسی علت سے مرد اسے طالق دے تو 
ے بغیر اپنی بیوں کو طالق دینا ھر صورت یھاں پر مھر کا کچھ حصھ نابود ھو جائے گا. شوھر کا شرعی دلیل ک

فَاْبعَثُوا َحَكماً ِمْن أَْھلِِھ َو َحَكماً ِمْن أَْھلِھا حرام اور باطل ھے لھذا جھاں تک ممکن ھو اپنی اصالح کریں اور آخر میں (
ُ بَْینَھُما ) (سوره نساء، آیت/ ایک ثالث اور عورت کے خاندان  ) شوھر کے خاندان سے ٣۵إِْن یُریدا إِْصالحاً یَُوفِِّق هللاَّ

سے ایک ثالث بھیجے اگر یھ لوگ اصالح چاھتے ھو خدا ان دونوں کے درمیان رابطھ برقرار کر دے گا. (کھ طالق 
سے نجات پا جائیں) اس بنیاد پر طالق بھی چونکھ طرفینی حق ھے اور ھرگز شوھروں سے مخصوص نھیں ھے 

  سکتا ھے، ظالمانھ اور قرآن مخالف فتوای ھے.اور یھ فتوای ھے کھ مر ھر صورت طالق دے 

  )�١ص

  میاں اور بیوی کے مشترکھ حقوق:

قرآن کی روشنی میں مرد اور عورت کے درمیان زندگی کے حقوق یکساں اور عادالنھ ھے ایسا نھیں ھی کھ مرد 
جاِل َعلَْیِھنَّ َدَرَجة) سوره بقره، آیت  عورت سے زیاده حق رکھتا ھٍے! (َو لَھُنَّ ِمْثُل الَّذي َعلَْیِھنَّ بِالَْمْعُروِف وَ  لِلرِّ

)عورتوں کے لئے بھی (ازدواجی زندگی مییں) وھی کچھ ھے جو ان  (مردوں) کے ذمھ ھے بالکل اسی طرح ٢٢٨
جو (عرف اور اسالمی شرع میں مصروع ھے) صرف مرد رتبھ میں عورتوں سے برتر ھیں لیکن یھ برتبری اور  

ر کرامت  نھیں ھے بلکھ (درجھ) کا مفرد ھونا ، عربی ادب کے لحاظ سے صرف مرد کا کے نزدیک کوئی فضیلت او
طالق رجعی میں اصالح کی غرض  سے رجوع  کرنے کا جواز ھے. ( ان کے شوھر  ان عورتوں سے رجوع  

 اس سلسلھ میں  سبت زیاده حقدار  ھیں. یھ بھی (دوسروں کی ن کرنے میں اصالح کی غرض سے طالق کے بعد 
اور بس اور آیھ  بل برداشت فرد کے سلسلھ میںاناق میں ازدواجی زندگی کی بقا ھے ھے کھ طالق  اشاره ایک 

اُموَن َعلَى النِّساِء) جاُل قَوَّ ) نے بھی صرف مردوں  کو عورتوں کی زندگی کا محافظ اور �٢(سوره نساء، آیت (الرِّ
لحا ظ سے بھی اور عفت کی پاسداری کے لحاظ بھی اسے  نگھبان قرار دیا ھے کھ مادی زندگی کے اداره  کرنی کے

. ورنھ یھ کھ (قوامون) مرد ساالری اور ریاست اور عورتوں پر مردوں کی بطور مطلق برتری ان کی پاسداری کریں 
ھوگی، کیونکھ قوام، فعال کی وزن پر قوام، قیام اور قیمت سی ماخوذ ھے اور بھت زیاده پائیداری کرنے اور ثابت 

رھنے اور زندگی کو اھم بنانے والی کے معنی میں ھے کیونکھ خطروں کے موقع پر اپنے حدود کی حفاظت  قدم
کرنے میں عورتوں  کی مردوں کی نسبت  توانائی کم ھوتی ھے، اس مھم میں مردوں کو قوی پاسدار کے عنوان 

دانشمندانھ  احکام کا مرکز قرار دیں. سے ذکر  ھوا ھے. نھ یھ کھ عورتوں  پر ظلم و ستم کے پھاڑ توڑ یں اور غیر 
البتھ اگر مرد عورتوں کی عفت کی حفاظت کے سلسلھ میں شرعی نکات کو ضروری سمجھیں تو عورتوں پر بھی 

ُ ان نکات کی رعایت ضروری ھے.  الِحاُت قانِتاٌت حافِظاٌت لِْلغَْیبِ بِما َحفِظَ هللاَّ نیک عورتیں خدا کے سامنے  )... (فَالصَّ
 اور قانع ھیں ، اور شوھر کی عدم موجودگی میں (اپنی اور اپنے شوھروں کی مصلحتوں) کی محافظ ھیں.خاضع 

اسی طرح جس طرح خدانے حفاظت کی ھے کھ یھ بھی عورتوں کی قوامیت مردوں کی نسبت ھے ممکن اور توانائی 
) جو بھی عمل �٠ٌن فَأُولئَِك یَْدُخلُوَن الَْجنَّة) سوره غافر، آیتَو ھَُو ُمْؤمِ   کے بقدر (َو َمْن َعِمَل صالِحاً ِمْن َذكٍَر أَْو أُْنثى

صالح انجام دے  چاھے وه مرد ھو یا عورت، البتھ مومن ھو ( اس کا نتیجھ یھ ھے کھ) وه لوگ جنت میں جائیں 
  گے. 

چنانچھ عورت کے مذکوره باال آیات  کی روشنی میں اندازه ھوتا ھے کھ عورت اور مرد متقابل  حقوق کی بنیاد پر 
امور شوھر کی مرضی کے خالف (حقوق شرعیھ کے لحاظ سے) نھ ھوں . شوھر کا کام بھی اسی طرح ھے یھ لوگ 

ایک دوسرے کو واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے دوری میں روکنے کا حق نھیں رکھتے  نیز ایک دوسرے  
یھ حق کی شان کے خالف ھو،  کھ یھاں پر بھی کو مباح کاموں کے کرنے سے بھی نھ روکیں، مگر یھ کھ ھمسری 

دو طرفھ ھے؛ کیونکھ امر باالمعروف و نھی از منکر طرفینی حکم ھے. (َو اْلُمْؤِمنُوَن َو اْلُمْؤِمناُت بَْعُضھُْم أَْولِیاُء 
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ایک دوسرے کی نسبت والیت  ) عورت اور مرد�١بَْعضٍ یَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َو یَْنھَْوَن َعِن اْلُمْنَكر)(سوره توبھ آیت 
  رکھتے ھیں  اور ایک دوسرے کو امر بالمعروف  اور نھی از منکر کرتے ھیں.

بنابر این  صلھ ر حم یا ماں باپ کی زیارت یا تبلیغ این دو عبارت کے جلسوں میں شرکت عورت کے لئے اختالف نھ 
ائع نھ ھونے میں (مرد کی طرح) ھونے شرط سے ازدواجی زندگی کے فرائض اور ایک دوسرے کے حقوق کا ض

عورت کو اپنے شوھر کی اجازت لینا ضروری نھیں ھے. کیونکھ ازدواج احکام الھی کی بنیاد پر ھونا چاھیے. نھ 
  خیاالت ، زن ساالری یا مردانھ ظلم  و تشدد کی بنیاد پر. 

ت سے راضی نھیں ھوں کھ تم بیوی سے یھ کھنا حرام ھے کھ یھ کئے کھ میں اس بامثال کے طور پر مرد کا اپنی 
کے جاھالنھ اوامر  اپنے والدین اور رشتھ داروں سے ملنے جاؤ یا فالں دینی مجلس میں شرکت کرو اور اس طرح 

اور نواھی کیونکھ استبداد بجایھی ھو بالخصوص ازداواجی زندگی میں محکوم اور قابل مذمت ھے. اگرچھ طرفین 
ایک دوسرے کے کاموں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ضروری ھے.  کے حقوق کی پاسبانی میں موافقت اور 

البتھ اجتماعی اور خانوادگی روابط بھی اوامر الھی کی بنیاد پر ھونا چاھیئے اور اگر میاں اور بیوی میں سے ھر 
کے  ایک الابالی اور بے دین رشتھ رکھتے ھوں تو ان کے بارے میں امربالمعروف اور نھی از منکر کے مراتب

لحاظ سے احکام الھی کی بنیاد پر اجراء ھونا چاھئے. اور اگر دستور تالھی کے اجراء کو قبول کرنے کے لحاظ 
  سے اثر قبول نھ کریں تو پھر ان سے رابطھ ختم کرا دینا چاھیے.

مجموعی طور پر طرفین کے درمیان برابری کا مطلب تمام جھت سے مساوات نھیں ھے اور یھ ممکن بھی نھیں 
ھے بلکھ اس کے درمیان عادالنھ حقوق مراد ھیں کھ بعض جھت سے عورتیں مردوں پر ترجیع رکھتی ھیں اور 

رتوں اور اس کے مانند بعض جھت سے مرد عورتوں پر ترجیع رکھتے ھیں. اور رابطے زندگی کی  تمام ضرو
خواه مردوں کی نسبت ھو یا عورتوں کی نسبت چیزوں باھم برابر ھیں اور معلق برتری صرف ایمانی  برتری  ھے. 

  اور طرفین کی برتری ایک دوسرے کی نسبت ازدواجی زندگی کی مصلحت سے متعلق ھے.

  )١٨ص

  (بچھ کی پرورش اور تربیت کرنا) حضانت

ھ مھر و تربیت کی آغوش میں پرورش کے معنی میں ھے اس میں والدین کی مشترکھ بچوں کی حضانت کے لئے ک
ذمھ داری ھے  جز  یھ کھ باپ ک ے محبت پدری کی آغوش میں اور ماں کے لئے مادری محبت و شفقت کی آغوش 

ے برتر ھے. کھ ماں کی (حصانت) باپ سے زیاده ھے اس لئے ان دونوں کے درمیان جدائی کی صورت میں اس ک
برخالف جو کھا جاتاه ھی کھ لڑکے کی حضانت ماں کے لئے دوسال ھے اور اس کے طور باپ اور لڑکی کی 

اور اس کے طور باپ کی ذمھ داری ھے کتاب اور سنت طالق کو ماں اور باپ کی  سال ھے. �حضانت ماں کے لئے 
اده ضرورت  ھوتی ھے . اور حضانت سے بچھ کی کلی جدایی کا موجب نھیں یھ لڑکی کو ماں کی حضانت کی زی

سال میں ماں سے جدا ھو جائے. اسی طرح  �لڑکے کو کم لیکن اس کا مطلب قطعا یھ نھیں ھے کھ اوالد  دو سال یا 
باپ کے پاس اس. بلکھ ھر حال میں والدین یھ حق رکھتے ھین کھ اپنے مشترکھ  اوالد کو شائستھ انداز میں دیدار 

انت کے لحاظ سے آغوش میں رکھنا جب تک لڑکا یا لڑکی تریتی آغوش کی شدید اور تربیت کریں. بنابر این حض
ضوررت محسوس کرتا ھے. میں تو ایسی جگھ پر عموماً ماں کو ترجیع حاصل ھوتی ھے. بالخصوص جب اخالقی 

ش فضات اور برتری رکھتی ھو. یا یھ کھ کوئی باپ ائے فرزند کی پرورش کی خوبیوں کے لحاظ سے تربیتی آغو
مھ داری نھ لے یا لینا کھ کھ چاھیے. باالخر حضانت مخصوص ان لوگوں سے جن کی آغوش میں فرزند کی اچھی ذ

سال کا قانون ماں اور باپ میں سے ھر ایک  �تربیت ھو سکتی  ھے. لڑکے کے لئے دو سال اور لڑکی کے لئے 
ی صالحیت رکھتے ھوئے اپنے کے لئے شرعی مصلحت کے مطابق تبدیل ھو سکتا ھے. تاکھ دونوں ھی پرورش ک

فرزند کی تربیت میں حصھ دار ھوں، ھاں اگر  دونوں میں صالحیت  نھ ھو ں یا کسی ایک کے انکار کر دینے سے 
  حضانت کی ذمھ داری دوسرے  کی طرف منتقل ھو جائے گی. 

متعلق  مجموعی طور پر جس طرح ھمسری کی حالت میں میاں اور بیوی دونوں اپنے فرزند کی تربیت سے 
مصلحت کے حدود میں ایک دوسرے کے مادی  بین لیدا طالق اور جدائی کی صورت میں بھی یھ قانون جاری رھے 

  گا. اور میاں بیوی کے درمیان جدائی ، بچوں کی جدائی کا سبب نھیں ھو گا.

  تعدد زوجات:
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تساوی میں بھی عدالت بنیادی حاظ سے کچھ عادالنھ شروط کا حامل ھے بلکھ ایک چند بیویوں کا رکھنا شرعی ل
َو ثُالَث َو ُرباَع فَإِْن ِخْفتُْم أَالَّ   فَاْنكُِحوا ما طاَب لَُكْم ِمَن النِّساِء َمْثنى  َو إِْن ِخْفتُْم أَالَّ تُقِْسطُوا فِي اْلیَتامىشرط ھے. کیونکھ (

جن کی تربیت تمھارے ذمھ تمھیں خوف ھو )اگر ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں ٣تَْعِدلُوا فَواِحَدة) (سوره نساء، آیت
  ھے تو قط (جو عدالت سے باالتر ھے) کی رعایت نھ کر سکو گے پس ان سے شادی کرو.

یھاں پر تعدد ازدواج کا بنیادی معیار یتیموں کی نسبت حرام کی انجام دھی یا واجب کا ترک کرنا ھی یعنی اگر ازدواج 
کی نسبت کوئی  واجب ترک ھو جائے  تو جائز یا عدالت کی توانائی کے بغیر ان لوگوں کی نسبت ظلم ھو یا اس 

رکھنے والے مرد کے توسط واجب چار شادی انجام پائے. اور دیگر موارد میں بھی تعدد ازدواج کا وجوب یا رجحان 
اسی خوف کی وجھ سے اسی طرح  رعایت کی عدالت ھے،  یعنی (االتعدلوا) کا مفعول محذوف ھے. اور کوئی 

وص قید نھیں  ھے. اسی وجھ سے  ازدواجی زندگی میں عورتوں کے درمیان عدالت کی حفاظت واجب اور مخص
الزم ھےک ه ممکن حد تک ان کے ساتھ شائستھ طریقھ  سے رفتار کریں  باطنی تعلق او ر محبت کے عالوه کھ خود 

بنابر این  مرد اس وقت  ھے.  انسان کے ھاتھ میں نھیں ھے اور (لن تستطیعوا) بھی اس بات کی عکاسی کررھا
متعدد ازدواج کر سکتا ھے  کھ دینی ، اقتصادی، اخالقیڑ جسمی، جنسی اور روحی اعتبار سے چند عورتوں کا اداره 
کر نے کی صالحیت  رکھتے ھیں.  نھ یھ کھ تنگدستی یا ظلم اور بد اخالقی سے عورتوں کو اپنی شھوت کا اسیر نھ 

الَّ تَْعِدلُوا فَواِحَدةً )  اگر عدالت برقرار  نھ کرنے کا خوف ھو تو ایک ھی کافی ھے.  (او مالکت کرے.  (فَإِْن ِخْفتُْم أَ 
ایمانکم) یا ممکن صورت اور اپنی صالحیت کے مطابق جنسی تکمیل کی دوسری را ه اختیار  کرو کھ ان میں سے 

میں ھے.  متعدد بیویاں ھوں بس یھ ایک ں! یھ رعایت کی عدالت کی اھمیت ایک شادی ایک متعھ (مقت عقد ھے، ھا
شادی خواه دائم ھو یا موقت (ایک راستھ) قریبی ترین یھ ھے  کھ اقتصادی اور اخالقی اعتبار سے صاحب عیال 

  ھوں اور مشکل میں گرفتار نھ ھوں. 

تیم لڑکیوں یھاں پر ابتدا میں جو چیز مشاھده ھوتی ھے متعدد شادیوں میں وجوب یا رجحان کی اصل ھے. خواه ی 
کے درمیان قسط کی رعایت کے اعتبار سے ھو کھ شادی کرنے سے انصاف  میں تبدیل ھو جائے گا. (کیونکھ یتیم 
کی حفاظت کا معاشرتی  شعبھ قسط ھے جو عدل سے بلند تر ھے) یا پھر دوسرے نظریھ سے کھ مرد ایک عورت 

  سے بھی عادالنھ زندگی نھیں گذار سکتا.

یعنی  اگر عورتوں کی تعداد اس حد تک نھیں ھے کھ آپ چند عورتوں سے شادی  عدالت ھے. یھ عدالت، اجتماعی 
کر سکیں اور دیگر مرد غیرشادی شده ره جائین گے تو آپ کو عدالت کی رعایت کرنی چاھیے. اسی طرح اقتصادی 

بلھ کا میدان ھے. و غیر کے لحاظ سے اپنی زندگی میں عدالت کھ یھ ( تعدد ازدواج  عدالت کی ورزش میں مقا
مردوں اور عورتوں میں سب سے زیاده عدالت کے اعتبار سے وه لوگ ھیں جو ھر لحاظ سے عدالت کی رعایت 
کریں مرد چار پھلو (عورتوں بلکھ ایک عورت کے درمیان اور اجتماعی عدالت کے درمیان جبکھ مرد اور عورت 

میں اسی طرح خود مرد کا اپنی جسمانی اور روحی   کی تعداد برابر ھو، متعدد شادیاں دوسرے کے حق میں ظلم
سالمتی کی حفاظت کرنا کھ تعدد یا اصل دائمی ازدواج خود اس کی یا دوسروں کی نسبت ظلم و تشدد کا باعث بنتی 

  ھو.

   )١٩ص

اور (االتعدلوا) ان تمام موارد کو شامل ھے ایسا نھیں ھے کھ اگر چند عورتوں کے درمیان عدالت قائم کرسکے تو 
وه چند عورتوں سے ازدواج کر سکتا ھے. اور عورت ایک رخ سے یارش زیاده سے اور یھ خود ھی عدالت کا 

وتے ھیں وه تمام اجتماعتی میدانوں میں بھترین نمونھ ھے. اور مرد و عورت کھ اس مشکل امتحان مین کامیاب ھ
  کامیاب ھوں گے. 

دوسری طرف اصل تعدد ازدواج  اوالً قرآنی نص اور تعبدی ھے اور ثانیاً ناقبل انکار ضرورت ھے کیونکھ   
عورتوں کی تعداد پوری دنیا میں ھر عصر اور زمانھ میں مردوں سے زیاده رھی ھے. ارو تولید نسل کے لحاظ سے 

مقابلھ میں بھت ھی بیکار ھو جاتی ھیں.  طبعاً مردوں کے یھاں عورتوں کی نسبت تعدد ازدواج زیاده  مردوں کے
ھے. بلکھ مومن عورتوں کے لئے تعدد  صفر ھے ان عورتوں کے عالوه جو شریعت کی پابندی نھیں کر تیں. نیز 

ھے اسی طرح جنگ  کے مواقع بیماری کی وجھ سے ضائع ھونا یا مردوں کے گروه میں جنگ عورتوں سے زیاده 
جیسے اضطراری موارد کا اقتضاء ھے. کھ محاذ پر وقتی بازگشت تک متعدد تولید مثل کی صالحیت رکھتے ھوں. 
کھ مجموعی طور پر شادی کے لئے عورتوں کی تعداد مردوں سے بھت زیاده ھے پس کیا وه عورتیں جو مردوں 

ھنا چاھیے؟ یا خدانخواستھ گمراھی اور بے راه روی کا شکار ھو  کی تعداد سے زیاده ھیں انھیں غیر شادی شده ر
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جائیں تاکھ ان لوگوں ک گروه جن کی تعداد مردوں کے برابر ھیں آزاد طور پر بال شرکت اپنے شوھروں کے ساتھ 
  زندگی گریں؟

واجی زندگی ایک انسان  بلکھ اس سے باالتر مومن اس بات کو کیسی قبول کر سکتا ھے کھ ان کے ھم جنس ازد  
کے درد سر اور ناکامیوں کا شکار ھوں تاکھ خود تو آسانی اور کسی خدشتھ کے بغیر زندگی کرے؟ انسانی اور 

ایمانی عدل کا تقاضا یھ ھے کھ تعدد ازدواج  کے سلسلھ میں عدالت کے شرائط مھیا ھونے کی صورت میں اپنی اس 
روکاوٹ نھ بنے.  اور عادالنھ تعدد کے سلسلھ میں ھرج مرج  آمادگی کا اظھار کرے یا کم از کم ایئےی حاالت میں 

اور مشکالت ایجاد نھ کرے.  اگرچھ تعدد ازواج میں مالی، اخالقی اور جنسی اور اجتماعی ضرورت جیسے شرائظ  
اس تعدد ازدواج  اور اس جیسے امور میں موجود ھے کھ اس کی پھلی شرط عدالت کی تجلی ھے. اس سلسلھ میں 

کے عادل افراد  اپنی اجتماعی  عادالنھ زندگی میں انتخاب  کر سکتے ھیں. اس کے بعد یھ کام خود ھی صف اول 
دولت کی عادالنھ  تقسیم مین ایک عامل ھے کھ اس کے عالوه مالی امکان نھ رکھنے کے باوجود  چند عورتوں اور 

یں کرنا چاھیئے. ھاں ! اس طرح ه کسی اور فرزند کا اداره کرنا ممکن نھیں ھے تو پھر ایسے ازدواج میں اقدام نھ
طریقھ سے کھ جس میں کوئی قید و بند نھ ھو اور چند عورتوں کو انتخاب کر لو جبکھ ایک بیوی کے اخراجات پورا 

بھی تعدد کی صورت میں ناتوان کرنے سے عاجز ھو چھ جائیکھ دیگر تین پھلووں میں عدالت کی رعایت کرنے پر 
  ره جائے. 

ازدواج عادل حاکم شرع اور صالح عدالت کے زیر اھتمام انجام پائے. اور اس بات کا لحاظ کیا جائے کھ البتھ یھ 
دوسری شادی کا خواھاں مرد فردی اور اجتماعی عدالت کا اجراء کرنے کی ضروری صالحیت بالخصوص مالی اور 

ے اداره کرنے کی صالحیت رکھتا جنسی توانائی اور صالحیت دو یا چند عورتوں کا شریعیت کی رعایت کرتے ھوئ
ھے یا نھیں؟ اس وقت چند بیویاں رکھنے کی اسے اجازت دے اور ھر مجدد ازدواج کے لئے عادل حاکم شرع یک 
طرف سے اجازت الزم ھے تاکھ مرد فقر اور تنگدستی کی صورت میں ازدواج مجدد پر اقدام نھ کرے اور عورتوں 

ائے. ھاں اگر عورتیں خود ھی راضی ھوں. البتھ بعض مرد زور زبردستی اپنی ھوس اور خواھشتات کا اسیر نھ بن
پلی بیوی کو دوسری شادی کرنے کے لئے اجازت اور راضی ھونے پر مجبور کرتے ھییں کھ صالح عدالت کو 

ن  کے چاھیئے کھ اوالً مرد کی معاشی طاقت کی بنیاد پر ثانیاً  ایمانی ، اخالقی اور اجتماعی شرائط  کا ھونا اور ا
لئے مجدد ازدواج کی اجازت دے. اقتصادی توانائی سے مراد بھی روزه مرد کی خوراک، پوشاک، رھائش اور 

عورتوں کے نان و نفقھ جیسی ضورت کی تکمیل اور عرف عام کے مطابق  جنسی ضورت پورا کرنا ھے نھ اس 
ں پر سخت گذرے اور بھوکی اور طرح بھت عیش و عشرت اور آراش و زیبائی ھو اور نھ اس طرح  سے کھ عورتو

یارو مددگار ره جائیں بکلھ شرعی عدالت کی رعایت کی جائے. تاکھ ان پر ظلم نھ ھو. عدالت کی تمام شرطوں بے 
کی جنسی ضرورت   کے ھوتے ھوئے (یھاں تک عورت کے برداشت کرنے تک کے مورد میں اور تعدد ازدواج

  واجب ھے یا متحب اور کم از جائز  ھے.

البتھ عورت کے لئے چند شوھر کرنا ممکن نھیں ھے، کیونکھ متعدد شوھر کے ساتھ عورت کے لئے نطفھ کی 
شمناخت مشکل ھے بلکھ ممکن  نھیں ھے، حتی اگر زن طالق لے لے  تو اسے قرآن و سنت کے مطابق اسے کچھ 

لبتھ اگر کوئی  عورت قطعی اور دن عده رکھنا چاھیئے تاکھ وجود نطفھ کا کم سے کم بھی احتمال نھ ره جائے. ا
یقینی اور سو فیصد ڈاکٹری معائنھ کے مطابق بچھ دار نھیں ھو سکتی ھو اور اس کے حاملھ ھونے کے بارے میں 

ماه  ٣معمولی بھی گنجائش نھ ھو جسے یائسھ  عورتیں یا وه عورتیں  جن کا رحم نکال لیا گیا ھو . یا پئے در پئے 
سے ھمبستری  نھ کی ھو . اس طرح کے قطعی  موارد میں عورتیں عده کے بغیر تک (سھ حیض تک) اپنے شوھر 

طالق یا عقد موقت میں مدت تمام کے بعد یا عقد دائم میں طالق کے فوراً بعد ازدواج کر سکتی ھیں اور صرف وه 
ل بھی پایا اکٹری معائنھ کے لحاظ سے ان کے حاملھ ھونے کا کم سے کم احتمات  رکھیں جن کے لئےڈ عورتیں عد

  جاتا ھو. 

کا چند عورتوں سے چار نتیجتاً ایک عورت کا چند مردوں سے شادر کرنا کلی طور پر حرام ھے لیکن ایک مرد 
عورتوں سے یا واجب ھے یا حرام ھے یا مباُ ھے کھ مکتوب صورتیں عدالت اور فضیلت کے معیار ھوئیں اور اس 

  نند چیزیں.اور نھ ھو مردوں کی ھوسرانی کی اور اس کے ما

  )٢٠ص

  متعھ:
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)  کی روشنی میں ازدواج موقت �٢آیھ مبارکھ (َ فََما اْستَْمتَْعتُْم بِھِ ِمنْھُنَّ فَآتُوھُنَّ أُُجوَرھُنَّ فَریَضةً) (سوره نساء، آیت
 میں خود لفظ نکاح عقد دائم اور(متعھ)  جائز ھے  حتی  آیت یا روایت بھی اس بارے میں نھ ھو تو  آیات و رایات 

  موقت کو شامل ھے جیسے لفظ بیع جو دائم اور موقت دونوں طرح کے معاھده  اور قرار داد کو شامل ھوتا ھے. 

کا  امکان نھ  ازدواج  دائم وں کی نسبت عورتوں کی اکثریت سے یا  بعض عورتوں کے لئے طرح کی شادیاں، مرد
یھ کھ بعض مرد بھی دائمی شادی کے ھو نے اور انکی ایک سرپرست کی ضرورت سے جنم لیتا ھے. بالخصوص 

امکان اور شرائط سے محروم ھوتے ھیں مثالً ان میں سے بعض لوگ بھت بڑی اقتصادی ذمھ داری سے دوچار 
ھیں نتیجھ کے طور پر یھاں پر متعھ ( ازدواج موقت) خود ایک ثانوی ضورت ھے کیا اگر تمھارے پاس رھائشی 

  یع شرطی کا کوئی گھر بھی خرید نھیں سکتے یا اجاره نھیں کر سکتے؟مکان خریدنے کی صالحیت نھ ھو تو کیا ت

جو لوگ ازدواج موقت (متعھ) کو برا سمجھتے ھیں وه اس بات سے انکار نھیں کر سکتے کھ تمام انسانی معاشرے 
بط میں مرد اور عورت کے موقت تعلقات کا وجود نھیں تھا یا نھیں ھے. بالخصوص نویی معاشره میں یھ موقت روا

نا جائز طور پر بے شمار ناجائز بچوں کی پیدائش کا سبب ھوتے ھیں کھ احکام شریعت کی مخالفت کے عالوه اور 
براد نسل انسانی کے ایک دوسرے سے دور ھونے کا باعث ھو گا اور سالم خانوادگی بنیاد کو سست کرکے نابود کر 

  ڈالے گا.

ایسے لوگ عورت کی اھمیت کی توھین کے بھانھ خیال کرتے ھییں کھ ایک موقت زندگی کے لئے مرد اور کے 
درمیان عاقالنھ معاھده عورت کے ضرر میں تمام ھوتا ھے جبکھ مرد یا عورت ازدواج موقت کی تشریع کر کے  

کے ذریعھ آپس میں آبرومندانھ بے انسان پر احسان کیا ھے تکھ جو لوگ عقد دائم نھیں کر سکتے اور عقد موقت 
گناه اور زندگی گزار نا چاھتے ھیں وه موقت ازدواج کر لیں تاکھ مجرد کی شکل سے نجات ملے اور رضی صالح 

  اوالد بھی چھوڑ جائیں. 

ازدواج موقت کی ایک ضرورت یھ ھے کھ عورت اور مرد کا م کی مشکالت کی وجھ سے دائمی زندگی تشکیل نھ  
عمر کے لحاظ  سے یاکسی اور جھت سی ازدواج دائم کی طرف رغبت نھ رکھتے ھو ں یا ازدواجی دے سکیں یا 

دائمی زندگی کے لئے ان کی طرف توجھ نھ ھو یا مدرسھ اور اس جیسی فضا میں نا محرموں  کے ساتھ اپنے 
کے بھت اھم موارد کاموں کو باقی نھ رکھ سکیں  کھ شریعت کی نظر مین یھ خود ھی ازدواج موقت اور محرومیت 

میں ھے کھ لڑکا اور لڑکی جب تک باھم کام کر رھے تو سطحی طور پر سھی آپس میں محروم ھوں اور اگر دائمی 
تو پھر عقبد دائم کے لئے چاره جوئی کریں البتھ لڑکیوں کے لئے ازدواج موقت محرمیت کی  زندگی گزار نا چاھیں 

کے ساتھ عقد موقت کا شرعی جواز نھیں رکھتی  کیونکھ اس کام  حد میں مجاز ھے. لیکن کنواری لڑکی ھمبستری
میں لڑکی یقیناً نقصان اٹھائے گی اور اسالم میں نقصان ده معاملھ حرام ھے اور عقبد موقت میں کنواری لڑکی کے 
 لئے محرمیت کے تمام حاالت اس شرط سے جائز ھیں کھ اس کے لئے دامی ازدواج کا امکان باقی رھے. اور  اگر

سماجی اور ثقافتی صورتحال میں عقد محرمیت آبرو  حیثیت اور آئنده زندگی کی تشکیل میں اس کے لئے خطره اور 
نقبصان ھو تو لڑکی کے لئے عقد محرمیت بھی صحیح نھیں ھو گا. مگر یھ کھ کوئی فائنل کرنے والے اور اس کے 

  نقصان سے باخبر نھ ھو  اور ھمبستری  بھی نھ ھو. 

ن نصیحت کرتا ھو کھ لڑکی کے لئے ھمبستری کے بغیر عقد موقت  اس وقت جائز ھے کھ اس لڑکی کے بھر حال می
اسی لڑکے سے دائمی شادی کرنے کا احتمال ھو مثال کے طور پر نسبت دینے کے بعد اور دائمی عقد سے پھلے 

ونکھ عرف معاشره ایسے عام طور پر عقد دائمی منتقی ھو جائے تو لڑکی کی آبرو کو بھت خطره نھیں ھوگا کی
موقعوں پر لڑکی کے لئے عیب شمار نھیں کرتی لیکن  منگنی کے عالوه صورت میں اگر لڑکی متوجھ ھو جائے کھ 

ھے یا  اس کی آبرو کے لئے لڑکا اسے دھوکھ دے رھا ھے اور اس عقد موقت (متعھ) سے سوء استفاده کر رھا 
اور لڑکے سے کھے کھ صرف اور صرف  عقد دائم کی خطره ھے تو اسے عقد محرومیت سے چسم پوشی کرے 

صورت میں تمھارے ساتھ گفتگو کرنے اور رابطھ قائم کرنے کے لئے آماده ھے اس طرح سے اگر وه لڑگا اس کے 
ساتھ دائمی ازدواج کا قصد رکھتا ھو تو اس طرح ھوگا . اور اگر اس کے ساتھ دھوکھ دھی اور فریب کا اراده رکھتا 

س کے فریب کرنے کی صورت میں اس کےفریب سے متوجھ  اس کے عالوه قصد محرومیت درکار ھے تو لڑکی ا
  ھے اس طرح سے کھ پوشیده طور پر انجام پائے حالل ھے.

٢١(  

  باپ کی اجازت:
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عقد میں باپ کی اجازت اس وقت ضروری ھے جب لڑکی کی شرعی مصلحت کے ساتھ ھو ( شرعی مصلحت یعنی 
ت کے لئے شروعی احکام کے تمام جوانب کی رعایت کرنا تا کھ مردوعورت کی عزت و عقد دائم  یا موقت کی صح

آبرو جان و مال عقل اور دین کو کسی قسم  کا نقصان اور ضرر نھ ھو اور اگر دائمی یا موقت ازدواج حیلھ فریب یا 
ھچان  والوں اور معاشره بیوقوفی اور نادانی کے ھمراه  ھو یا یھ کھ مومن انسان کی عزت، خاندان فیملی، جان پ

نوا معین میں سے کسی ایک میں نقصان اور کمی آجائے تو قطعا جائز نھیں میں داغدار  یا پامال ھو. نتیجتاً پنجگانھ 
ھے. اگر مصلحت کی رعایت کئے بغیر ھی باپ ایسے ازدواج پر اصرار کرے تو کبھی جائز نھیں ھو گا. بالعکس 

کی مصلحت میں ھو تو باپ کو اس شادی سی منع کرنے کا حق نھیں ھے. بنابر کوئی شادی لڑکا اور لڑکی دونوں 
ایں اگر لڑکا یا لڑکی دونوں ھی شرعی مصلحتوں کی رعایت کرتے ھوئے ایک مناسب شادی کریں اور لڑکی کا باپ 

ر کار اجازت نھ دے تو حاکم شرع تمام شرعی پھلوؤں کی تحقیق و بررسی کرکے ان کے ازدواج کی اجازت دے. آخ
اگر حاکم شرعی بھی غلط فھمی کا شکار ھو جائے  یا دخالت نھ کرے اور مسئلھ خود ان کے خوالے کر دے تو 

لڑکی کا اس وقت شادی کرنا جائز ھے  جب و عاقل اور رشیده ھو صرف سفاھت اور بیوقوفی کی صورت میں اس 
  نھ دی ھو. عقد کے بطالن کا حکم صادر ھوتا ھے اگر چھ باپ نے اجازت ھی کیوں 

قرآن بھی کھ اصل شریعت ھے، اس نے بھی بطور معلق لڑکی کے ازدواج میں ولدیٹ نھیں دی ھے. مرحوم شیخ  
انصاری ، مرحومر میرزا محمد تقی شیرازی ،  مرحوم سید اسمعیل صدر، مرحوم سید محمد کاظم طباطبائی اور 

لدیت کے قائل نھیں ھیں. بلکھ مرحوم سید محمد شاھرودی جسے کچھ فقھاء نے لڑکی کی شادی میں باپ کی وا
مصلحت شرعی کے باب سے ھے کیونکھ باپ اپنی لڑکی سے دوسروں کی نسبت زیاده قریب ھے اور اس کی 

مصلحت سے زیاده با خبر ھے. زیاده مناسب ھے کھ اس کی اجازت ساری لڑکیوں کے عقد میں لحاظ کی جائے. 
ھ ازدواج کرنا چاھیں تو تمام احباب جان پھچان والوں اور البتھ اگر لڑکا اور لڑکی شریعت کے خالف غیر منصفان

مومنین بالخصوص والدین کی نھی از منکر کے باب سے ذمھ داری ان کو اس خالف شرع کام سے روکنا ھے. 
چونکھ یھاں پر آیھ (و انذر عشیرتک االقربین) کی بنیاد پر باپ اپنی بیٹی کی نسبت دوسروں کے مقابلھ نھی از منکر 

اور ھر ممکن شرعی وسیلھ سے اپنی بیٹی کو نا مناسب ازدواج سے روکے اور ایسی کا حق رکھتا ھے. کرنے 
لڑکی کا ماں باپ اور دیگر مومنین کی نصیحت قبول نھ کرنا حرام اور اس کا شادی کرنا منکر اور باطل ھے اور 

  جدائی و طالق خود بخود ھو جائے گا.

  طرفینی رشتھ دار:

کے درمیان جو عادت پائی جاتی ھے، اور اس کا اسالم سے کوئی واسطھ نھیں ھے کھ رشتھ  افراط کرنے والوں 
یقیناً لڑکے کی طرف سے جانا چاھیئے جبکھ لڑکی کی طرف سے بھی مناسب ھے جیسا کھ پیغمبر  اعظم (ص) کے 

لنَّبِيِّ إِْن أَراَد النَّبِيُّ أَْن یَْستَْنكَِحھا خالَِصةً لََك ِمْن بارے میں قرآن کریم کا ارشاد ھے: (َو اْمَرأَةً ُمْؤِمنَةً إِْن َوھَبَْت نَْفَسھا لِ 
) اگر کوئی مومنھ عورت خود کو پیغمبر (ص) کو بخش دے (کھ حضرت سے ۵٠(سوره احزاب، آیت) ُدوِن اْلُمْؤِمنین

سے مخصوص  ٩اپنی بیوی بنالیں(یھ عورت) تم (پیغمبر بغیر ھر کے رشتھ مانگے) اگر پیغمبر چاھیں تو اسے 
  ھے.

چند آیات کے مطابق کھ ایجاب مرد کی طرف سے اور قبول عورت کی طرف سے ھے اور یھ عموماً رشتھ کی  
درخواست مرد کی طرف سےکشا اچھا ھوتا ھے کھ ایجاب بھی مرد کی طرف سے ھوتا اگرچھ عورت کی طرف سے 

  بھی جائز ھے.

  میاں اور بیوی کی ھماھنگی:

ازدواج طرفینی ایک حق ھے اور ھرگز کسی دوسرے سے مخصوص نھیں ھے سوائے اس کے کھ میاں اور بیوی 
دونوں ایک ساتھ ایمانی زندگی میں ایک دوسرے کے ھم پلھ اور ایک دوسرے کے لئے مناسب ھوں اور بس دیگر 

لی اور ایمانی رابطھ کھ اس کے شرائط کا معدوم ھیں اور ان کا کوئی اساسی نقش و کردار  نھیں ھے جز روحی، عق
  سایھ میں جسمانی رابطھ بھی ھے. 

بنابر این ازدواج میں سنخیت کی رعایت علم نفسیات اور حقوق کے لحاظ سے ثقافتی مفاھمت اور دیگر تمام موارد  
 بھی پسندیده اور شریعت کے نزدیک مقبول ھیں، کیونکھ بعض نفسیاتی سنخیت کی رعایت نھ کرے ممکن ھے عقد

ایمانی، روحانی اور طرفین کے حقوق کا احترام  ھے. کے بعد جدائی کا بعث ھو. اور ان نکات کی رعایت وھی 
بنابرایے شرائط کا اختالف جسے بقلم، عمر، حد، خوبصورتی، اور ثقافتی  دمالی فرق و ... اس طرح ھو کھ آئنده 
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ائے  اور آیھ کریمھ (َو ِمْن آیاتِِھ أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن میں احتمالی مشکالت بھی نھ ره جائیں تو سنحیت کا لحاظ کیا ج
ةً َو َرْحَمة ...)سوره روم، آیت   ) ترجمھ قرآن سے.٢١أَنْفُِسُكْم أَْزواجاً لِتَْسُكنُوا إِلَیْھا َو َجعََل بَْینَُكْم َمَودَّ

رکھتا ھے میاں اور بیوی کی دین مبین اسالم شرعی معیاروں اور حقوق کی رعایت کے عالوه تمام مسائل پر نظر 
ایک دوسرے سے محبت اور لگاؤ کی بھی تاکید کرتا ھے. ایسا نھیں ھے کھ طرفین کے لئے حقوقی قوانین زوجین 

کے عاطفی رابطھ کی جانب عدم توجھ کی دلیل ھوں بلکھ قرآن میں ازدواج کی اصلی حکمت اور فلسفھ سکون و  
 ماعی اور شرعی سنخیت کی رعایت اور طرفین کے اندر مسکون و اطمینان تحراد بیا ن ھوا ھے اور ارتباط میں اجت

پیدا کرنا مکمل طور پر موثر ھے کھ اگر ان مسائل کی جانب کافی توجھ ھو تو یقیناً اختالفات، طالق و جدائی میں 
  کمی آجائے گی.

٢٢(  

کے لئے شادی سے پھلے  کی ذمھ داری ھے کھ زوجین طالق کی تعداد میں کمی النے کے لئے اسالمی حکومت
ضروری دینی تعلیمات علم نفسیات اور تمام ضروری  موارد کے راه  ھموار کرے کیونکھ آج کی دنیا میں جوانوں 

کی زندگی کا طرز  اور معیار بدل گیا ھے اور جوان ایک الگ  انداز  سے زندگی کے بارے میں غور کرتا ھے، 
اور مھارتیں حاصل کرے تاکھ ان کا مباکر عقد نامبارک  طالق اور  مسلم طور پر ازدواج کے لئے ضروری معلومات

جدائی پر تمام نھ ھو اور یھ تعلیمات عقد سے پھلے  شریعت عقل اور علم کی بنیاد پر یقیناً طالق کو روکنے میں 
حث ھیں. بھت مفید اور موثر  ھوں گی. بھر حال اگرچھ یھاں پر ازدواجی زندگی کے تمام شعبے اور جوانب مورد ب

لیکن یھ مختصر کتاب اس کی بسط و تفصیل کی گنجایش نھیں  رکھتی صرف یھ کھنا  چاھیئے کھ ازدواج  ایک 
ھے. ان افراد کے  عمومی ضرورت ھے کھ امکان کی صورت میں اس سے اجتناب کرنا حم خدا سے دور کرتا 

کے شرائط  فراھم نھیں ھیں تو ایسی صورت مین عفت اور   شرعی طور پر  ان کے ازدواجعالوه جن کے لئے 
پاکدامنی  اختیار کرے البتھ صرف فقر بھی ازدواج کے لئے مانع نھیں  ره جائے گا. کیونکھ خداوند عالم نے وعده 

کیا  ھے کھ ان لوگوں کو اپنے عقل سے بے نیاز کر دے گا اور اس سلسلھ  میں قرآن کا  ارشاد ھوتا ھے: (َو 
ُ وا  ِكُحوا اْألَیامىأَنْ  ُ ِمْن فَْضلِِھ َو هللاَّ الِحیَن ِمْن ِعباِدُكْم َو إِمائُِكْم إِْن یَُكونُوا فُقَراَء یُْغنِِھُم هللاَّ ِسٌع َعلیٌم ؛ َو ِمْنُكْم َو الصَّ

ُ ِمْن فَْضلِِھ) (سوره    ) ٣٣-٣٢نور ، آیت   ْلیَْستَْعفِِف الَّذیَن ال یَِجُدوَن نِكاحاً َحتَّى یُْغنِیَھُُم هللاَّ

جو لوگ  (  یھ دائمی  اور نھ موقت ازدواج اگر تم میں  سے  کچھ  مرد قانون میں قو خدا ان  کو غنی کردے  گا اور  
کرنے کی صالحیت نھیں رکھتے تو انھیں عفت  اور پاکدامنی  اختیار  کرنی چاھیئے  تاکھ ازدواج کے لئے خدا ان 

  گا. کو اسے  فضل سے بے نیاز کر دے 

اسی طرح رسول اکرم (ص) کے فرمان کے مطابق  (النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی) ازدواج  
میرے دین کا جز ھے. پس جو میری روش سے روگرداں  ھو  وه مجھ سے نھیں  ھے. چناچھ  (من تزوج فقد احرز 

اس نے اپنا نصف  یا ثلث دین محفوظ  کر نصف دینھ (ثلثی دینھ) فلبتق فی النصف (الثلث) االخر  جس نے شادی کی 
کے بارے میں تقوی اختیار کرے یھاں پر پیغمبر  اکرم (ص)  کی مشھور حدیث  ٣/١لیا ھے لھذا دوسرے نصف یا 

میں غور و فکر کرنے سے ھم مالحظھ کرتے ھیں کھ حضرت کی طرف  سے زندگی کی تمام ضرورتوں کی  نسبت  
نیں  پایا جاتا کھ شادی سے  روگردانی بے دینی کے مساوی  ھو  اسی لئے اسالم ایسا کوئی مادی لحاظ سے چیلنج ب

برداشت سارے قیود  جو  گوناگون عناوین کے ساتھ  شادی کی راه  میں روکاوٹ  تھے  یا بین  نے بھی ناقابل  
ی  زندگی  کا عھد  کواٹھا لیا ھے یھاں تک کھ  ھر عنوان  سے قرآن کا ایک چھوٹا  سا سوره تعلیم دے کر  ازدواج

کر سکتا ھے. عقد ازدواج  آسان شرائط کے ساتھ ھمسری کی مضبوط اور سنجیده  معاھده  ھے. اگرچھ  عربی، 
فارسی  یا کسی اور زبان میں ھو بلکھ  نوشتھ یا اشاره  یا دیگر  واضح اسباب  کے ذریعھ  ھو جو ھمسری پر داللت 

یا متاثرین کے ایک گروه نے لفظی  صیغھ  کو ثابت نھیں  کیا ھے. کرے.  صحیح ھے اور قدما میں سے کسی فقیھ 
ضمنا  خطبھ عقد کا  مختلف  الفاظ میں  چند بار پڑھنا جو اس وقت رائج  ھے عقد کے بعد عقد کے معنی میں ھے. 

ے اور لغو و باطل کام  اور تحصیل  حامل چیز اور کلمات سے ایک قسم کی کھلوار ھے. ھمسری قبول کرنا اس ک
  کسی بھی وسیلھ سے جن جھات  میں ذکر ھوتا ھے، زنا سے فرق کرتا ھے  ثابت کرنے کے 

 زنا میں ازدواج کی کوئی بھی شرط  پائی نھیں  جاتی.   -１
چنانچھ ازدواج  کے شرائط  بھی ذکر ھوں چونکھ مرد اور عورت  ازدواج کے لئے  راضی نھیں ھیں   -２

 ایسا عمل سلک نکاح میں نھیں ھے.اورصرفاً  ھمبستری مدنظر ھے.  اس وجھ سے 
نکاح اور زنا میں دوسرا فرق یھ ھے کھ نکا ح  مین ھمسری کے بدلھ میں ھے خواه   ھمبستری  ھو یا نھ  -３

ھو . اور اگر عورت ھربخش  دے تو بھی ھمسری کی شرط  اپنی جگھ پر باقی ھے.  لیکن زنا میں اجرت 
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ھو تو اجرت بھی  نھیں ھے  اور شوھر  دار عورت سے جنسی عمل کے مقابلھ میں ھے کھ اگر یھ کام نھ 
 جنسی رابطھ  کرنا کلی طور پر حرام ھے و ...

بھر صورت ایک طبیعی  امر اور انسانی فطرت کے مطابق  ھے اور خدا نے اسے زوجین کے سکون کا سبب 
دلوں کی قربت اور روحانی  عواطف میں اضافھ کا ذریعھ قرار دیا ھے لیکن  زنا خواه گمراه  معاشره کیوں  نھ  

کمزور کرنے کے اور نسل انسانی  ھو ، اضطراب مایوسی ، ذھنی  اسٹرس اور نظام خانواده کو خطره می ڈالنے
کا باعث  ھے اور یھ عمل اس درجھ اخالق مخالف ھے کھ زنا کرنے واال بھی زنا کا ر سے شادی کرنے کے 

لئے تیار نھیں ھوتا. قرآن کریم میں بھی زنا کار مرد یا عورت کی شادی کو بطور  مطلق حرام قرار دیا گیا ھے. 
ر سکتا ھے اور نھ ھی کسی دوسرے زنا کار سے مگر یھ کھ وه توبھ کر یعنی زنا کار نھ مومنین سے شادی ک

  لے.

٢٣(  

لیکن اگر عورتیں سماجی دور کی حفاظت اور عفت اور حجاب کی پابندی  کرتے ھوئے اپنی اور علمی اور  
عالوه کھ  شغلی میدان میں سرگرمی دکھائیں تو ھمارے پاس اس کی حرمت پر کوئی دلیل  نھیں ھے اس کے 

) جاھلیت کے نمایاں ٣٣رتوں کے سلسلھ میں  هللا کی تاکید یھ ھے:  (و قرن فی بیوتکن الخ احزاب آیت عو
قرار نھ دیں.  اس بناپر  گھر کے اندر کے امور کو انجام دینا برجوں کی طرح خود کو نامحرموں کی نظر میں 

رؑا کی حضرت علی علیھ عورت کی ذمھ داری  ھے. مثال کے طور پر حضرت رسول خدا (ص) نے حضرت زھ
السالم سے شادی کے موقع پر ایک عادالنھ نقسیم بندی میں گھر کے اندر کے امور کی ذمھ داری حضرت زھرؑا  

کو سونپی اور اسی طرح گھر کے باھر کے امور حضرت علی ؑ کے حوال فرمائے. اس مر یافت ھوا کھ حضرت 
ی من السرورااللبعھ باکفائ رسول هللا عملی اقاب الرجال. خدا زارا ؑ نے اس  موقع پر فرمایا: فال یعلم ما داخلن

کے سوا کوئی نھیں جانتا کھ میں کس قدر مسرور  ھو ں کھ رسول خدا (ص) نے مجھے سنگین  ذمھ داریوں 
(فقضی رسول هللا علی فاطمھ بخدمۃ مادون   سے جو مرد  گھر کے باھر انجام دیتے ھیں معاف فرما دیا ھے.

  . ٨١-أ٣١، ص�٣علی علی بما خلفھ فقالت فاطمھ ...) بحار، جالباب و قضی 

جاننا چاھیئے کھ جس طرح مرد  زندگی میں عورت کو مجبور کرنے کا حق نھیں رکھتا عورت بھی اسی طرح  
ھیں. یعنی ایسی شرکت  ھے اور ھر ایک بعض  مخصوص اور بعض برابر  اور زندگی میں عادالنھ رکھتے 

جس میں عورت کی بنیاد  اور عفت ملحوظ ھو، لھذا اسالم کی نظر میں گھریلو خاتون  دوسروں کی نسبت زیاده 
حمایت کی حقدار ھے. اور لسانی اور دیھاتی اقتصاد میں بھی عورتوں کا اھم حصھ ھے کھ بلقا ان کی تشویق 

ں کے امور میں بھی ان کے ذمھ ھوں! بلکھ ایک مناسب ، نھ یھ کھ مردو اور حوصلھ افزائی  کرنا چاھئے
  زیادتی سے اور عفت کے ھمراه ان کے کاموں میں مشارکت ھونی چاھئے. 

بنابر این خانوادگی حدود میں عورتوں کے حقوق مجموعی فرائض (لھ) اور (علیھ) سے ھیں . (جیسا کھ گزر 
ھی زندگی کا اداره کرنے میں حصھ دار ھوں. مگر یھ چکا ) اور چونکھ ان کی زندگی مشترک ھے لھذا دونوں 

کھ مرد کا کام گھر کے باھر اور عورت کا کے لئے گھر کے اندر ھے اگرچھ دونوں ھی گھر کے اندر اور باھر  
  شائستھ شرعی اتحاد اور اتفاق رکھتے ھیں.

میں) شائستھ کاموں  ن کی صورتاداری تشکیالت میں بھی  عورتیں مردوں سے جدا ره کر  (ضرورت یا رجحا
میں مشغول ھو سکتی ھیں بالخصوص تعلیمی امور میں کھ عورتیں صرف  عورتوں کے لئے جس طرح مرد 

لڑکوں کو تعلیم دیتے ھیں اور میڈیکل اور اس جیسے امور میں ان دونوں جنس کا ایک دوسرے سے جدا ھونا 
توں کا لمسی عالج کریں جز حیات بخش واجب ھے اور یھ قطعا حرام ھےکھ عورتیں مردوں کا اور مرد عور

اضطرای موارد کے کھ انسان کی جان یا معالجھ  اور بھبودی خطره میں ھو. اور اس کے ساتھ ساتھ ھم جنس 
ڈاکٹر دسترس میں نھ ھو. یا خاص بیماریوں میں اگر ھم جنس ماھر  اور حاذق ڈاکٹر نھ  ھو نیز عادی اور غیر 

سے رجوع کرنے میں عروج کا باعث ھو . تو ایسی  اصلھ ھم جنس ڈاکٹر ضروری موارد میں اگر  زمکانی ف
  صورت میں مخالف جنس ڈاکٹر  کا عالج کرنا بھی جائز ھے.

سیاسی لحاظ سے  (جیئے اقتصادی  وغیره امور )عورتیں بھی اسالمی امور مناسب دخالت حتی مرجعیت فتوی 
کی نظر میں اصل برتری تفکر اور نیک کام میں ھے. میں بھی دخالت کرنے کا حق رکھتی ھیں. کیونکھ اسالم 

خواه مرد ھوں یا عورتیں. جیسا کھ حضرت زھرا (س) اور حضرت زینب (س) کا خطبھ  خود ایک بھترین  
گرانقیمت اور دینی اور سیاسی لحاظ سے اجتماعی امور میں عورتوں کے لئے بوقت ضرورت شرکت قابل قدر 



  نظر زاویھ جدید پر حقوق کے خواتین میں اسالم

www.OlumQuran.com 

نھ ھونے کی صورت میں مردوں  ت عفت کی حفاظت اور مفسده کا امکانھے.بنابر ایں  عورتیں صرف ضرور
کے مجمع میں تقریر کر سکتی ھیں. لیکن اس وقت مالحظھ ھوتا ھےکھ یھ خوبصورت  نقره (حضرت زھرا (ع) 

) ان لوگوں کے لئے دستاویز ھوگیا ھے اور مختلف بھانوں اور فریب سے ھونے عورتوں کے لئے نمونھ ھیں
سےعورتوں کی اجتماعی امور میں مشارکت اور مردوں کے شانھ بشانھ رھنے کی بطور متلق وال مغالطھ 

ترغیب کرتے ھیں لیکن افسوس کھ اس کے فائده آور نتائج ایران کے موجوده معاشره میں دیگر الپرواه 
  ملکوں کی طرح واضح طور پر مشاھده کرتے ھیں.

ں میں عورتوں کے لئے بھترین نمونھ  اور آئیڈیل یھ سچ ھے کھ حضرت زھرا (س) زندگی کے تمام مرحلو
ھیں. اور یھ خود ایک ناقابل انکار حقیقت ھے. لیکن آنحضرت کے نمونھ عمل ھونے کی کیفیت جو ایک اھم 

نکتھ ھے جس کا پروگرام پھلے سے بنایا گیا ھے مغربی ثقافت کے دلداده کی طرف سے پھلے سے بنایا ھوا 
  ر ھوگیا ھے.پروگرام ھے، فراموشی کی نذ

حضرت زھرا (س) شریعت قرآنی کی بھترین پیروکار رھی ھیں جو صرف بقدر ضرورت احکام قرآن کا دفاع 
کرنے کی وجھ سے مردوں کے مجمع میں آئی ھیں. جیسا کھ امربالمعروف و نھی از منکر سے متعلق آیات 

کی عورتوں  کا پیغمبر کی دینھ مردوں اور عورتوں کو اس فریضھ الھی کے اجراء پر مامور کیا ھے. اور م
  بیعت کرنا

٢�   

آخرکار ازدواج چونکھ زندگی میں ھمھ جانبھ شرکت ھے لھذا شائستگی کے لحاظ سے اس شرکت کے تمام 
پھلووں کی رعایت کی جائے. کیونکھ ازدواج اقتصادی اور ثقافتی کمپنیوں میں رکنیت سے زیاده اھم ھے بلکھ 

ماعی تمام پھلوؤں میں اتحاد ھے ھم نے تفسیر (الفرقان) میں سوره نساء کے خود انسانی ، انفرادی اور اجت
ذیل میں اور دیگر سوروں میں مرد اور عورت کے حقوق سے متعلق بسط و تفصیل سے گفتگو کی ھے. جوکھ 

  اختصار کے ساتھ (تبصره الفقھا) اور اسی رح رسالھ (توضیح المسائل  نوین) میں آمده ھے.

  حد زنا کے شرائط. 

اخالقی خالف ورزیوں سے متعلق بھی حکومت اور اسالمی معاشره شریعت کے پابند رھبر کے ساتھ حصیح 
کو رواج دیں تاکھ جنسی اور اخالقی بے  ازدواج کا طریقھ اس طرح سے کھ اسالم قرآنی نے معین فرمایا ھے 

ے ساتھ اخالقی مخالفت کوئی کام اس طرح انجام راه روی کے لئے ھر گز راه ھموار نھ ھو اور اگر اس صفت ک
پائے کھ فاش ھو اور اس رھگذر پر چار عادل مرد دیکھ لیں یھاں پر شھادت کا مقام ھے کھ شرائط کے ساتھ 
مرد اور عورت دونوں ھی سزا پائیں گے. لیکن ایسا جرم اسالمی معاشره میں کھلم کھال ھرگز نھیں ھو سکتا 

م نے جزائی قانون کے ساتھ ان حرف قبورے کے ساتھ چاھا ھے کھ اسالمی مگر بطور قدرت اور اسال
معاشرے عریاں اور بے نقاب نھ ھوں جیسے بعض مغربی معاشرے اور حیوانی کام مالء عام میں عفت کے 

خالف کام کرتے تو دیکھنے والے بھی کوئی اھمیت نھیں دیتے اور ناجائز جنسی عمل کی سزا میں حاکم شرع 
فی نھیں ھے. کیونکھ علم لفی غیر حضوری گواھی اور چار عادل افراد سے کمتر لوگوں کے توسط کا علم کا

مقامات جنسی جرم کا دیکھنا صرف نھی از منکر کے حکم میں ھے نھ سزا، کیونکھ شرعی حد صرف شائستھ 
اھد مرد کے پر معین کی گئی ھے. (آیات) کیونکھ یھ تھمت لگانے والے زنا کا اثبات کرنے کے لئے چار ش

ساتھ نھیں آئے پس چونکھ چار شاھد کے ساتھ نھیں آئے نتیجتاً یھ لوگ خدا کے نزدیک وھی جھوٹے لوگ 
ھیں . نھ اس سے کم اور نھ ھی عورتوں کی گواھی اور نھ ھی زناکاروں کا اقرار یھ صرف یھ کھ شرعی حجت 

یسا کھ آیات سوره نور میں ھم مالحظھ نھیں ھے بلکھ جھوٹ ھے. اور تنبیھ اور حد قذف کا موجب بھی ھے. ج
  کرتے ھیں.

اصولی طور پر زنا کی حد اسی روایت میں منحصر ھے اور بس البتھ اس صورت میں کھ یھ رابطھ یقینی طور 
پر زنا ھو . اس کے عالوه صورت میں صرف زنا کا لعم یا چار عادل مرد سے کم کی گواھی ھرگز کافی نھیں 

کوڑوں کی حد ھے نھ زنا سے متھم اور صرف زنا کے علم کی صورن میں نھی  ٨٠ھے، بلکھ ان افراد پر 
  ازمنکر کا حکم بجا ھے اور بس.

  نامحرموں کے اجتماعی روابط:
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بنابر این مردوں اور عورتوں کے عادی روابط کو دیکھتے ھوئے جیئے ایک ساتھ نامناسب اور کمر شکن 
کسی کو تجسس کرنے سوال کرنے اور ان کی مزاحمت کا حرکتوں کے بغیر سڑکوں پر ٹھلنا ان کے بارے میں 

حق نھیں ھے. اور اگر ان کی رفتار عرف عام سے ھٹ کر ھو یا عمومی ثقافت کے خالف ھو یعنی ایسی ھو کھ 
سب کی توجھ کا مرکز ھو اور یھ عمل خواه محرم کے ساتھ ھو یا نامحرم  کے ساتھ تو ایسے موقع پر امر 

منکر کے مراتب کو انجام دینا چاھیے اور عومی شان اور یاد  دیانی پر توجھ نھ دینے بالمعروف اور نھی عن ال
  کرنا چاھیئے.  کی صورت میں ان سے سوال

  عورتوں  کا کام:

اسالم کی نظر میں عورتوں کی اجتماعی مشارکت عفت، نزاکت اور مکمل سنجیدگی کی رعایت کے ساتھ بھت 
ضروری موارد میں مردوں کے ساتھ یکجا نھ ھوں؛کیونکھ حرام اھمیت کی حامل ھے اس طرح سےکھ غیر 

جنسی رابطھ برقرار ھونے کا امکان ھے.اور اس کے ذریعھ ان کے درمیان غیر ضروری گفتگو میں اضافھ ھو 
گا یا کم از کم طرفین کی ناجائز شھوت کو تحریک کرنے کا سبب ھو گا. باالخر اقتصادی کاموں میں مردوں کا 

سے کھیں زیاده ھے. اور ان کی ذمھ داری اور فرائض  اقتصادی کا استعمال بھی اسی اعتبار حصھ عورتوں 
سے زیاده اور ان کے کام کی آزادی اور سرگرمی میں اضافھ بھی ھے. اقتصادی امور میں عورتوں کے لئے 

وں پر کام کرنا بھی واجب نھیں جز داخلی زندگی کے سایھ میں جیسے اپنے گھروں میں کام کرنا  یا ایسی جگھ
جھاں مردوں کی آمدو رفت نھ ھو اور خود ان کی زندگی تفرع میں ھو. یھاں تک شوھر بیکار ھو جائے اور 

درآمد کا کوئی راستھ نھ ھو یا شوھر انتقال کر گیا ھو اور فرزندوں کے مخارج پورا کرنا عورت کے لئے میسر 
کی زندگی کا اداره کرنا واجب ھے  تکھ وه اپنی  لمانوں کے بیت الما ل پر عورتنھ ھو تو حکومت اور مس

صالحیت سے باھر ھر کام کرنے پر مجبور نھ ھو. اور مردوں سے قریب ھو جائے.مگر یھ کھ خود حکومت  یا 
وه عورت ایسا کام انتخاب کرے جس میں مردوں اور عورتوں کے رابطھ کا کوئی امکان نھ ھو یا پھر عفت کے 

  خالف نھ ھو.

ئلھ عورت کی توھین یا اس پر زبردستی نھیں ھے بلکھ شرع مقدس اسالم کی نظر میں عورتوں کی البتھ یھ مس
  )١٣مالی اجتماعی سرگرمیاں واجب نھیں ھیں (ص پشت صفحھ

٢۵  

معاشره میں عورتوں کا بطور مطلق شرکت کے معنی میں نھیں تھا  بلکھ ایک ضروری کام تھا کھ ان کی عفت 
  ائے. کی حفاظت کے ساتھ انجام پ

  آزادی:

عورتوں کے مردوں سے الگ رکھنے کی تاکید کا مطلب عورتوں یا مردوں سے بدگمانی نھیں ھے، بلکھ اس 
کا مقصد عالج سے پھلے کی روک تھام ھے. کیا اس معاشره میں کھ مرد اور عورت دونوں آسانی کی ساتھ 

ایسی جگھوں میں جھاں کوئی امکان رفت و آمد کرتے  اور گفتگو کرتے ھیں، فساد کا زیاده امکان ھے یا 
نھیں بلکھ نا محرموں سے گفتگو کرنا بھی ممکن نھیں ھے؟  شھروں قصبوں مین عرف اور عوام الناس قبول 

نھیں کرتے کھ مرد اور عورت بغیر کسی دلیل کے گفتگو کریں. اور حجاب کی حفاظت بھی اس کی نسبت 
ھے. یھاں تک کھ یھ بھی ریکھنے میں آیا ھےکھ طالق رعایت یھ ظاھر شھری معاشرے میں رعایت کی جاتی 
  کی تعداد بھی بھت کم ھے چھ جائیکھ  گناه کی تعداد. 

بنا بر ایں  جو لوگ بے قید و شرط اور الپرواھی جیسی آزادی  کا نعره لگاتے ھیں بھتر یھی ھے کھ ھر قسم  
بد حجابی اور بے پرده  لڑکیوں  کی قضاوت کرنے سے پھلے اس نکتھ کی طرف توجھ کریں کھ بے حجابی یا

اور لڑکوں کے روابط تھذیب و ثقافت کی ترقی کی دلیل ھیں  اس میں ھے. بکلھ انسان کی عقالنیت پر بے حد و 
حدود جنسی غریزه کا تسلط اور غلبھ ھے نتیجتاً  انسانیت سے پیچھے  ره جانا اور انسان کی پاکیزه فطرت، 

  و کنٹرون کرنے کی دعوت دیتے ھیں.وحی ربانی سے ھٹ کر بشری غرائز ک

بھر حال آزادی کے نام پر لگام اور سرکش خواھشات کو آزاد کرنا انسان کو خطرناک عواقب سے دچار کرتا 
ھے. نتیجتاً  ھم اس فساد آمیز آزادی طبعی  کواسی  آزادی طلب معاشروں میں واضح طور پر مشاھده کرتے 

  ھیں.
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آزادی، کام کاج، بیوی کے شوھر یا شوھر کے انتخاب وغیره کی آزادی لیکن آزادی سے مراد صرف بیان کی 
ھے. لیکن یھ آزادی بھی ایمان کی بنیاد پر ھونا چاھیے نھ یھ کھ جو دل میں آئے وه بات یا خالفت شریعت کام 

اور عمل جیسے جھوٹ، غیبت، تھمت، سود، رشوت ، کسی کامال ھڑپ کرنا اور اس طرح کے دوسرے 
جام دینے میں آزاد ھو. یھ لوگ اس بات سے غافل ھیں کھ انسان نفسانی خواھشات اور شیطان محرمات کےا ن

کے شر سے آزاد ھو ، نھ خدا کے احکام کی پابندی کرنے سے اب اگر کوئی خدا کی اطاعت سے باھر نکلنا 
ور اخروی چاھتا ھے اور احکام خدا وندی کی نافرمانی کر رھا ھے اس کا نتیجھ صرف  اور صرف دنیوی ا

  خساره اور نقصان ھے.

ھم ان لوگوں سے یھ سوال کرتے ھیں کھ آپ لوگوں نے مغرف سے صرف الپرواھی، بے دینی سیکھی ھے 
اور یورپ مزاج مھمانی کو کیوں رواج دیتے ھیں اور اس پر کیوں فخر کرتے ھیں اور غیروں کی علمی 

  ذات اور قید کو کیوں اھمیت نھیں دیتے؟ ٹیکنالوجی اور آگاھی کو کیوں اھمیت نھیں دیتے اور علمی

معلوم ھونا چاھیے کھ ایسے دستورات کی انجام دھی سے فرار اور آزادی نفسانی خواھشات کی قید میں اسیری 
اور قید ھونا ھے کھ ھر دوسرے قید خانھ سے زیاده ھمیب اور خوفناک ھے. اور جو لوگ احکام خدا وندی پر 

ھیں درحقیقت لفظی مغالطھ کرتے ھیں. چونکھ اوامر الھی کا اجراء نفسانی عمل کرنے کو محدودیت جانتے 
خواھشتات کے شر سے آزادی ھے. کیا شیطان کی پیروی کرنا اور شیطانی حصار میں قید ھونا محدودیت اور 
عقلی آزادی کے خالف نھیں؟ ھاں جس نے مغربی فساد کو اھمیت نھیں دی اور اس کی قید کو اپنے ھاتھ پاؤں 

ے کھو ڈاال اور شیطانی وسوسھ کی قید سے آزاد ھو گیا، درحقیقت وھی آزاد ھو ا ھے. پس شیطانی قیود س
سے آزادی محدودیت نھیں  ھے بلکھ در حقیقت المحدودیت  اور الھی بیکراں معارف اور مکارم اخالق کے 

  دریا سے خود کو جوڑنا ھے.

خواھشتات سے دو شائستھ کردار عورت کے مرتبھ  میں ور ھوس اور نفسانیبھت واضح ھے کھ شائستھ اور 
اور کردار کو بلند تر کر دیتا ھے.لیکن افسوس کھ پھلوی دور میں اگر عورتیں اجتماعی اور اداری امور میں 

مردوں کے شانھ بشانھ یا ان سے آگے رھی ھیں تو صرف اس کا مقصد تبلیغ اور آلھ کار رھی ھیں  اور بس. 
زه لڑکیوں کو سیکرٹری ، منشی، سیلس مین وغیر وغیره بنانا اگرچھ ان کی وھاں جیئے خوبصورت اور دوشی

بھی ضرورت  بھت کم ھو.  آپ انصاف سے بتائیے کھ اس زمانھ میں عورتوں کی اھمیت اور احترام  زیاده تھا 
 یا اس دور میں جب عورتیں عفت کی پاسداری کرتے ھوئے اپنی اور معاشره کی فساد سے حفاظت کرسکتی

  ھیں؟

بخوبی معلوم ھے کھ مختلف سماجی سرگرمیوں میں عورتوں کی بڑھتی تعداد ب قید و بند ماحول میں پائی 
جاتی ھے. ناجائز اعمال کی زیادتی اس کے درمیان جنسی تمایل بھت دشوار اور ناممکن ھے. لیکن جن 

زیاده اطمینان کے ساتھ  معاشروں میں اخالقی اور دینی اقدار کی رعایت ھوتی ھے اس میں عورتیں پورے
  سے زیاده سرگرمی دکھا سکتی ھیں.

٢٦  

بھر حال نھ مشرقی تفریط کی طرح سے کھ عورتیں صرف گھر کے انرد رھتی ھیں بلکھ گھر کے صندوق میں 
بند رھتی ھیں. اور نھ مغربی افراطی کی طرح جو قید و آزاد معاشرے میں شرکت کرتی ھیں بلکھ تکبر کے 

  پر حکم چالتی ھیں.انداز میں مردوں 

اگرچھ تکبر اور غرور مرد اور عورت دونوں ھی کے لئے مذموم و ناپسندیده ھے.  یھاں پر یاد دیانی  -１
ضروری ھے کھ اگرچھ عورتوں کی سرگرمی سینما، شعر، موسیقی، ڈرائنگ وغیره وغیره کے میدان میں 

چاھیے کھ جمھوری اسالمی کا انقالب سے پھلے اور بعد میں کافی فرق کرتی ھے. اگرچھ توجھ دینا 
عنوان کبھی کسی حرام کو حالل نھیں کر سکتا چنانچھ شھنشاھی عنوان بھی حالل کو حرام نھیں کر سکتا، 

شھوت انگیز ھیں. اور سمعی اور بصری ناجائز تعلقات کے  ان مسائل میں عورتوں کی بعض شرکتیں
نے علی االعالن  کچھ پڑھنا بھی حرام ھے ذریعھ زیاده ھی تحریک کرتی ھیں. اسی  طرح مردوں کے سام

کیونکھ عورتوں کی نازک آواز خود ھی تحریک آمیز ھے. چنانچھ قرآن کریم ازدواج پیامبر (ص) کو خطاب 
کرتے ھوئے اضافھ کرتا ھے (آیات) آیھ مبارکھ کا مضمون یھ ھے کھ عورتوں کی عشوه، ناز اور دلربائی 

ب ھوتا ھے کھ اس کے دل میں حرام شھوتوں  کی بیماری پائی کے ساتھ نازک آواز کسی کی طمع کا سب
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جاتی ھے. اور پیغمبر کی بیویوں کی نسبت اور وں کی ممانعت اس طرح سے بات کرنے کے لئے تمام 
 عورتوں کی ذمھ داری کو واضح طور پر بیان کرتی ھے.

میں ممنوع ھے. کیا یھ بات خالصھ ھر قسم کی شھوانی تحریکیں خوه مرد ھو یا عورت شرع مقدس اسالمی 
قبول کی جاسکتی ھے کھ شاه کے زمانھ میں شھوت انگیز موسیقی حرام ھو اور اب حالل  ھو؟  نھیں ، یقیناً 

اسالمی جمھوری میں کھ شھیدوں کے خون کا نتیجھ ھے، زیاده حرام ھے، کیونکھ اس کا عالمی عنوان 
ان کا ھر عمل، علماء ، روحانیون اور اس جمھوری دولت کی ھر بات اور  جمھوری اسالمی ھے. اور ارباب

اسالمی میں تمام لوگوں کا سرزد ھونے وال عمل اسالم کے عنوان سے سمجھا جاتا ھے کھ اگر خدانخواستھ 
غیر اسالمی یا اس سے بدتر اسالم مخالف ھو تو اس کا خطره گذشتھ افراد کے اعمال سے زیاده ھے چونکھ 

  ئے گا.اسالم ، اسالم مخالف ھو جا

چوده صدی کے بعد کھ رسمی طور پر اسالمی حکومت غیر معصوم ھاتھوں سے وجود میں آئی ھے لھذا ھم 
اپنی پوری توانائی کے ساتھ بدون تردید اور کمی و زیادتی کے بغیر اپنی حد میں اپنے درمیان اور دنیا والوں 

کا نھ یکھ ان کے اصل دین سے فرار کے سامنے  قرآنی اسالم پیش کریں تاکھ ھمارے اعمال حقیقی اسالم 
  کرنے کا سبب ھو.

  تھران میں عورتوں  کے  سینما سے متعلق چند سوالوں کے جوابات:

  آیت هللا العظمی آقا حاج شیخ محمد صادقی تھرانی کی خدمت میں مندرجھ ذیل سواالت پیش کئے جاتے ھیں:

برابر ھوں تو پھر اسالم میں عورتوں ھی اگر مرد اور عورت دونوں ھی حقوق کے لحاظ سے یکساں اور  -س
  پر پرده کیوں واجب ھے اور مرد پر کیوں واجب نھیں ھے؟

کیونکھ مرد کی نسبت عورتوں کی جنس میں مرد کے لئے زیاده کشش ھوتی ھے لھذا عورتوں کو نامحرم   -ج
قیمتی چیزوں کی مردوں سے دور رھنے کے لئے ان پر حجاب واجب کیا گیا ھے.چنانچھ سونا اور اس جیسی 

حفاظت تانبے جیسی سستی  اور معمولی چیزوں سے کھیں زیاده اھم ھے. اتنی زیاده حفاظت کا کبھی بھی یھ 
مطلب نھیں ھوتا کھ جواھرات کی توھین ھوتی ھو بلکھ خود ان قیمتی اشیاء کا احترام زیاده ھے، عورتیں بھی 

تی ھیں لھذا اجتماع میں انھیں   زیاده محفو ظ رھنا عفت کے لحاظ سے مردوں سے زیاده قیمتی اور اھمیت رکھ
چاھیے.ھاں (آیات)  وه مناسب حجاب قریب ترین وسیلھ ھے کھ عورت عفت کے ساتھ پھچانی جائے.  تاکھ 

مردوں کی اذیت اور آزار  کا نشانھ نھ بنیں. چناچھ (آیات)  مرد اور عورت دونوں ھی کے لئے یھ حجاب زیاده 
ظ) ھے.اور ایسا بھی نھیں ھے کھ مردوں کے لئے کوئی حجاب ھی نھیں بلکھ  مرد بھی پاکیزه (زیاده محاف

  مناسب لباس پھنیں جوکھ محرک نھ ھو. 

کھ اس طرح کا لباس نماز میں بھی  ھےدحقیقت حجاب، عورت کے لئے عفت و پاکدامنی اور زینت کا لباس 
تاکھ کبھی نا محرم آجائے  یا موجود ھو تو اس واجب ھے کھ خدا وند عالم کی بارگاه میں با حجاب حاضر ھوں 

سے پھلے عورت حجاب میں ھو. مجموعی طور پر حجاب عورتوں کے لئے ایک احترام اور زینت ھے کھ اگر 
  نماز کی حالت میں کوئی نامحرم نھ بھی ھو ، اسی طرح (آیات)   کی با ب سے ان پر حجاب واجب ھے.

جگھ پر سونے جیسی چیزوں کی حفاظت ان کی عفت کی اھمیت پر  بنابر ایں عورتوں کے لئے حجاب پر امن
  دلیل ھے نھ کھ سخت گیری یا توھین 

٢�  

یا ان کے ساتھ زبردستی نھیں ھے. اس بنیاد پر بوڑھی عورتوں کے لئے حجاب واجب نھیں ھے. اسی طرح 
(آیات)  کی بنیاد پر عورتوں پر ان بچوں کے سامنے آنا جو ان کے مقابل معلومات اور جنسی صالحیت نھیں 

یت ختم ھو گئی ھے یا رکھتے حجاب واجب نھیں ھے. (آیات)   اسی طرح بوڑھے مردوں پر جن کی جنسی کیف
پھر ان کی اور عورتو ں کی درمیان جنسی میالن کی کیفیت ختم ھو گئی ھے اور نھ ھی رکھ سکتے ھیں.  

صرف مردوں میں جنسی ضرورت نھ رکھنے والے محرم ھیں. لیکن جو بچے آگاھی (آیات)  کی روشنی میں 
  وه نا محرم ھیں. اچھے برے کی تمیز رکھتے ھیں ارو جنسی توانائی بھی رکھتے ھین
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آخر کار جھاں پر جنسی تمایل ھے وھاں محرمیت بھی ھے اور اگر میالن ھو ھی نھ تو طرفین ایک دوسرے کی 
نسبت محرم ھیں جیسے وه بچے جو منھ بولے فرزند کھالتے ھیں. محارم کے عالوه کی آغوش میں پروان 

ان کے لئے محرم ھیں کیونکھ  (آیات)  اور  چڑھتے ھیں بالخصوص جب یھ بات انھیں معلوم نھ ھو تو یھ بچے 
(آیات) جیسی آیات نے مرد اور عورتوں کے درمیان محرمیت کی حکمت جیسی میالن کے نھ ھونے کو اصل 

قرار دیا ھے اس بنا پر منھ بوال بیٹا ، شیرخوارگی سے یا بلوغ سے کچھ پھلے سے نا محرموں کی دامی 
رعایت کے ساتھ کھ جنسی تمایل نھ ھو تو جنسی بلوغ کے وقت (  تربیت میں ھوں تو مذکوره اصل کی قطعی

سال میں) گود لیا ھو بچھ (منھ بوال بیٹا) تمام صنف نازک اور گودی ھوئی  ١٠سال میں اور لڑکیاں  ١٣لڑکے 
جو اس کے ساتھ زندگی گزارتے ھیں ، محرم ھوں گے. کیونکھ کبھی خواه لڑکی اس گھرانے کے تمام افراد کو 

کے ذریعھ ھو یا کسی اور ذریعھ سے جنسی رابطھ کا خیال نھیں کرتے. اور ان کے ذھن میں بھی نھیں  ازدواج
آتا. البتھ اسی حال میں ان کے ساتھ ازدواج جائز ھے. کیونکھ ذاتی نسبی، سببی  یا رضاعی محارم میں سے 

حکم استثنائی موارد کٹے نھیں ھیں . بلکھ ان دونوں کے درمیان محرمیت عرضی ھے. ضمنی طور پر مذکوره 
عالوه جھاں جنسی میالن پایا جاتا ھو، جاری ھے. اور یھاں پرت بھی حجاب کی رعایت واجب ھے، یعنی اگر 

منھ بولے بیٹے بلکھ وه محارم بھی جن کا قرآن میں ذکر ھوا ھے اگر ایک دوسرے کی نسبت جنسی میالن 
اگر کوئی بھائی اپنے بے پرده بھن سے سوء استفاده رکھتے ھو تو ایک دوسرے کے لئے نا محرم ھیں مثالً  

  کرنا چاھے تو یھ دونوں بھی ایک دوسرے کے لئے نامحرم ھیں.

عدم تحریک کی حد تک رعایت اور باالخر حجاب تمام جھتوں سے ایک حکم الھی ھے جس کی مردوں پر 
جاب واجب ھے. اور (آیات) عورتون پر کلی طور (چھره دونوں ھاتھوں ٹخنوں تک دونون پیروں کے عالوه ح

مومنھ عورتوں سے کھو: اپنی نگاھوں کو (دوسروں کی شرمگاه میں دیکھنے سے) بند رکھیں اور اپنی 
شرمگاھوں کو  (ھر قسم کے دیکھنے سے حفاظت کریں. اور زینت کو نامحر م مردوں کے سامنے ظاھر نھ 

پر دوپٹھ رکھیں اور اپنی زینت کو آشکار نھ کریں اس کے عالوه جو طبعی طور پر ظاھر ھے اور اپنے سینوں 
  کریں. جز اپنے شوھروں کے. و ....

اس آیت میں اوڑھنی ڈالنا یا گردن اور سینھ پر روسری اور دوپٹھ رکھنا حجاب کی رعایت کرنے کی عالمت 
ری ھے ھے. کھ  حضرت حق کے تمام اوامر کے عالوه  این فرمان الھی کی عورتوں پر رعایت کرنا ضرو

ناچھ جالبیب  کی آیت  سرسے پیر تک  ڈھانپنے  واال لباس عورتوں پر حجاب کی تکمیل کو واجب قرار دیا چ
ھے.  تاکھ ان کا پورا جسم نامحرم مردوں کی نگاه سے محفوظ رھے. اصولی طور پر مردوں اور عورتوں 

ے یا نامحرموں سے دونوں پر مخالف  جنس کی شھوت کا محرک ھو کلی طور پر حرام  ھے. خواه محارم س
بلکھ اھل کتاب سے بھی لیکن اھل کتاب عورتوں کی طرف غیر شھوانی نگاه صرف غیر محرک اعضا کی حد 

میں جیسے سر، گردن اور ھاتھوں کے جائز ھے. شھوانی تصویروں یا فلموں کو دیکھنا بھی خواه جس طرح 
  کی ھو حرام ھے. مگر ان تک رسائی نھ ھونے کی صورت میں

٢٨  

  اپنی عورتون کے عالوه شھوانی حالت کے عالوه  بھی.اور 

عورت خود ایک امانت دار ھے. جیسے اس کی پابندی کرنی چاھیئے کھ جو نظفھ اس کے رحم میں موجود  -س
ھے وه دوسروں کے نطفے سے مخلوط نھ ھو اور صرف ایک مرد سے مخصوص ھو تاکھ خانوادگی ارتباط 

چند مرد کی ایک عورت کے ساتھ شرکت اوالً  عورت کے مزاج سے واضع اور نسل محفوظ رھے. اسی طرح 
ساز گار نھیں ھے اور ثانیاً خود مرد کے لئے بھی قابل تحمل نھیں ھے. اگر کچھ لوگ ان دلیلوں کو قبول کریں، 

  جیسا کھ ذکر ھوئی یھ سارے احکام تبعیدی ھیں اور نص قرآنی کے مطابق واجب ھے. 

الزم ھے تو مرد اور عورت دونوں ھی  الزم ھونا چاھیے ورنھ دونوں ھی کو عده اگر عده طالق یا وفات  -س
  کی قید و بند سے آزاد ھونا چاھیئے و پھر عورت ھی کیوں عده کی رعایت کرے؟

رحیض حاملھ نھ ھونے کی قطعی طور  ٣کے اختالط سے روکنے کے لئے ھے. کھ  عده طالق صرف نطفھ  -ج
، مکمل دوره تک ھمبستری کریں یا یائسھ ھیں یا نا ٣جو عورتیں ماھانھ عادت پر خبر دیتا ھے. اس لحاظ سے 

بالغ ھونے کی وجھ سے حاملھ ھونے کی صالحیت نھیں رکھتیں یا حاملھ عورت وضع حمل کے بعد یا جن 
عورتوں کی بچھ دانی نکال دی گئی ھے چونکھ ایسی عورتیں کبھی حاملھ نھیں ھو سکتیں. لھذا ان کے لئے 

الق نھیں  ھے. جیساکھ چند آیات اور روایات سے ظاھر ھے. جو عورتیں حاملھ نھ ھونے کی دوا عده ط
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استعمال کرتی ھیں یا اپنی بچھ دانی بند کروا دی ھے یا وه عورتیں  جن کے شوھروں نے آپریشن کرا کے 
احتمال نھیں پایا جاتا تولید مثل کا امکان مدد کرایا ھے ڈاکٹروں کی تائید  کی شرط سے کھ کسی صورت حمل کا 

یھ عورتیں عده نھیں رکھتیں. البتھ عده طالق در حقیقت صرف نطفھ کے اختالط سے روکنے کے لئے ھے نھ 
  زوجیت کا احترام. 

ترام میں یھ عده ثابت ھے، لیکن صرف زوجیت  ں بھر صورت صرف شوھر کی موت کے احلیکن عده وفات می
اس احترام بنیاد پر(بالمقابلھ ھونا چاھیئے). عده رکھنا  مرد کو بھی کا احترام عده کا سبب نھیں ھے. ورنھ 

چاھیئے. اور عده وفات کے بارے میں کھ عورتوں سے مخصوص ھے، چونکھ قرآن کی نص کے مطابق 
واجب ھوا ھے. حتی اگر ھم اس کی حکمت بھی نھ جانیں تو ابھی ھمیں قبول کرنا چاھیئے لیکن قرآن و سنت 

دم کرنا واجب جانتی ھیں. نبا بر ایں عورت شوھر کی وفات کے احترام یا دوسری عورت سے اھم کو ھم پر مق
مرد کے تولید قتل کی درمیان یقیناً دوسرا ھم  ھے. کیونکھ عورتیں چار ماه دس رات عده کے اند ر تولید مثل 

وانائی میں اضافھ اور نھیں رکھتی لیکن اگر مرد بیوی کے احترام میں چار ماه عده وفات رکھے تو انسانی ت
      تولید مثل میں روکاوٹ  پیدا ھو گی.

س: جھاد، عورتوں کے لئے  حالت حیض اور نفاس میں  نماز اور روزه کا واجب نھ ھونا خود واجب خدا سے 
     محرومیت نھیں ھے. 

ماھانھ  عادت کے دوران نماز سے معاف  ج: ھرگز!  کیونکھ اصل حکم الھی کا  اتباع ھے. جس طرح عورتیں 
کر دی گئی ھیں  اور یھی نماز نھ پڑھنا ان کے لئے عرفان الھی کی اطاعت  اور عبادت ھے. اگر کوئی  عورت 

اس حالت میں نماز پڑھے تو یھ دستور خدا کی نافرمانی ھے. اگرچھ اتنی مدت میں نماز میں صرف ھونے 
ے اور اس کی کیفیت پانچویں سوال کے جواب میں بیان کی جائے گی. والے وقت کے بقدر ذکر کرنا واجب ھ

اس بنا پر فرض مسئلھ عورتوں کی محرومیت پر دلیل نھیں ھے. اور عورتوں کو مبارک ھو  کھ جھاد اور اتنی 
ساری  مشقت  کے اور جسمانی اور خطروں کے بغیر شوھر داری کے سلسلھ ان کے لئے جھاد کا ثواب رکھا 

  حدیث پیغمبر (ص) کے مطابق عورت کا جھاد بھترین شوھر داری ھے. گیا ھے کھ

اس کے عالوه یھ خود ھی جسمانی بنیاد کی رعایت کرتے ھوئے، عفت کی حفاظت اور ان کی خانوادگی ذمھ 
داریاں مین جز عمومی خودم کھ عورتیں بھی جھاد  بھی اگر امام جمعھ عادل ھو اور خاص گروه کی رضایت 

صحت خطبھ کے ، تھمت اور جھوٹ  دوسروں کے خالف وغیره کے اسباب فراھم نھ کرے. کے لئے کمیت 
مکمل  شرائط کی رعایت کرے. اگر ان کے لئے کافی زحمت اور نا روا سلوک نھ ھو تو انھیں بھی اس میں 

  شرکت کرنی چاھیے.

٢٩  

  ھے؟ توھین نھیں جملے (آیات) کھ نھج البالغھ میں عورتوں کے بارے میں آیا کیا یھ عورتوں کی 

کی طرف ج: اس کا جواب یھ ھے کھ یھ جملے خود حضرت امیرالمؤمنین کی نسبت ناقبل تالفی توھین اور آپ 
جھوٹی نسبت دی گئی ھے کھ (نواقص الخطوط جیسا کھ گذرا، خود ناقص ھے، کیونکھ اسالم کے اقتصادی 

مبنی کے مطابق مرد ھر صورت نان و نفقھ کا ذمھ دار ھے لیکن عورت نفقھ لینے والی ھے اور اس کی نصف 
قص اور باطل ھے چونکھ حیض  میراث بھی اپنی جتگھ باقی ره جاتی ھے. اسی طرح (نواقص االیمان) بھی نا

و نفاس  کی حالت میں فرمان الھی کے مطابق نماز اور روزه سے معانی ھیں.  کیا یھ ان کے ایمان کی کمی 
  ھے یا امر خدا وند سبحان کی اطاعت کی عالمت ھے؟ 

بیٹھ کر البتھ مذکوره  حکم کی تالفی کے لئے معزور افراد کے لئے مدت نماز کے بقدر وضو کرکے قبلھ رو  
خدا وند سبحان کا ذکر کرنا واجب  ھے. البتھ اذکار واجب پڑھنے میں نماز کی نیت کے بغیر ازکار نماز کینا 

تترک علی کل حال) حائض اور نفاء کے لئے ذکر کاوجوب کتاب  و سنت  جائز ھے. کیونکھ (خمس صلوات ال
  کی قطعی دلیلوں کی بنیاد پر ھے کھ ذیل میں بیان  ھوں گی: 

ات) کی بنیاد پر اقامھ نماز کی دلیل کو (ذکر هللا ) ان کے ذمھ سے ساقط ھے اگر کوئی شخص نماز پڑھنے آی
سے معذور ھو جیسے غریق تو کمی بھی ذکر هللا اس  سے ساقط نھیں ھو گا. بھر صورت کم از کم ایک بار 

  ٩ھی قاعده کے مطابق  (آیاتکینے سے با اشاره سے (ذکرهللا) اس پر واجب ھو جائے گا اسی طرح فق ٩(بکیر
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، ٣اور امام صادق (ع)  کی احادیث سے جس کا مضمون (خمس صلوات التترک علی کل حال) اصول کافی ج
، ھرگز ٢٩٩، ص٨٨، (و خمس صلوت یصلین علی کل حال (بحار االنوار، ج١�٢،ص٢؛ التھذیب، ج٢�٨ص

، حدیث کھ ۵کا بدل انجام دے نتیجتاً نماز کی صورت مطاقاً ترک نھیں کی جائے گی اور معذور شخص اس 
اوقات نماز مین حائض  و مفسا ک ذکر کینے کے وجوب  سے متعلق امام  �٠(وسائل الشیعھف ابواب ، باب 

صادق (ع) اور امام باقر (ع) سے ذکر ھوتی ھیں چونکھ اس کی کوئی بھی حدیث مخالف نھیں ھے. آیت کریمھ 
اور مدنظر احادیث  کا خالصھ مذکور فقھی حکم اس صفحھ کے متن میں مذکور کے ذیل میں حجۃ بالفھ الیھ ھے 

  موجود ھوگا کھ حکم ثابت الھی ھے. 

نماز کی حالت میں ترک نھیں ھو سکتی . اسی طرح کا کام صدر اسالم میں بھی ھوا ھے اور اب تک اس کا 
ز میں کمی التے تھے تو کھا سلسلھ اگر اسالم کے سیاسی  اور اس جیسے افراد  خوف  کے موقع پر کیفیت نما

جا سکتا ھے کھ وه لوگ ناقص   االیمان تھتے کیونکھ ان کی نماز  قصر یا ناقص  تھی؟ کلی طور پر ھمارے 
پاس قرآن کریم، صحیفیھ سجادیھ اور مصباح الشریعھ کے عالوه سو فیصر کوئی مسلم بات نھین ھے، حتی 

یگر تمام کتابوں کی نسبت اس کی فیصد غلطین بھت ھی کم نھج البالغھ بھی جعلیات کا شکار ھے.  اگرچھ  د
اور معمولی ھیں اور انگشت شمار حد سے بھی آگے نھیں بڑھتی  اے کاش! مسلمین  بالخصوص حوزه ھای 
علمیھ علوم اسالمی کا اصلی محور  قرآن کی بنیاد پر قرار ویسے کھ جس میں فطرت ، عقل  سلیم ، علم اور 

کے خالف  کوئی اشاره نھیں  ملتا اور عقل اور علم جتنا بھی ترقی کر جائے اور آگے بڑھ جائے  کھ تو  جس 
  اس ابدی کتاب کے حقائق  اور  ھی واضح اور روشن  ھو جائیں گے.

  یھ کونسا حقوق میں مساوات ھے کھ عورت بعضی عبادتوں میں سے شوھر سے اجازت لے؟ -س

ے  اس کا جواب یھ ھے کھ  اس طرح کی محدودیت ھر گز  شرعی نھیں ھے و ج: جیسا کھ بیان  ھو چکا  ھ
قاعده (آیات)  مرد اور عورت دونوں کو تمام واجبات ، محرمات مستحبتات ، مرجوجات، اور مباحات میں 

یکساں جانتا ھے اب سوال یھ ھے کھ اگر عورت نماز شب یا نافلھ یا دعائے کمیل پڑھنا چاھے  یا تذرکرے تو 
ر کی اجازت کے بغیر درست نھیں؟ لیکن مرد کے لئے صحیح  ھے؟   البتھ کوئی غیر واجب یا حرام کام شوھ

کے ترک کرنے کا موجب ھو جو جس طرح اس کا انجام  دینا عورت پر حرام ھے  زوجیت کے بغض فرائض
تفریط کھ اسالم  اسی طرح مرد پر بھی حرام  ھے. اساسی مشکل یھ ھے کھ مغربی بے قید بند افراط اور شرقی

کی نظر میں درست نھیں ھے. اور اس میں گذشتھ جاھلیت کے افکار کا نقش پایا جاتا ھے. مردوں اور عورتوں 
  کو افراط و تفریط کا شکار بنا دیا ھے. لھذا جز قرآنی عدالت اور میانھ روی کے کوئی چاره نھیں ھے. 

سال پھلے کیوں مکلف ھو جاتی  �،٦لڑکی، لڑکے سے س: کلی طور پر بلوغ اور تکلیف کی حد کیا ھے اور 
، سال میں اور لڑکے کے ٩ھے. اور کیا روزه کی تکلیف کے سلسلھ میں کھ کھا جاتا ھے کھ لڑکی کے لئے 

سال میں واجب ھوتا ھے. تو کیا یھ لڑکیوں کے ساتھ ظلم نھیں ھے؟ جبکھ کم از کم ان دونوں کی بنیاد ١۵لئے 
  ں کی بنیاد لڑکیوں سے زیاده نھ بھی ھو تو اس سے کم نھیں ھے؟یکساں ھے اور اگر لڑکو

ج: بلوغ کی حد تکوینی ھے کھ شارع مقدس نے اس کے لئے کوئی مشخص سال معین نھیں کیا ھے بلکھ 
  صرف درمیانی حد بیان کی ھے اور سب سے پھلی تکلیف کی 

٣٠  

افت کرنے کی توانائی ، حدائے واحد حد بلوغ عقلی ھے یعنی عقل احکام شرعی تک رسائی اور اس کے دری
کے وجود  کی رسالت معاد کی تصدیق رکھتا ھو ، جیسا کھ قرآن کریم کا رشاد ھوتا ھے (آیات) یھ قرآن میری 

طرف وحی ھوا ھے تاکھ میں تم (مکلفین) کو اس کے ذریعھ ڈراؤں  اور جو لوگ بالغ ھو چکے ھیں ان کو 
بنابریں جیسے انسان کی عقل سمجھ لے کھ کوئی خدا ھے جس کی  (بھی) یھ قرآنی وارننگ دی جا چکی ھے.

عبادت کرنی چاھیئے. اس پر نماز واجب ھو جاتی ھے.  خواه انسان کا سن زیاده ھو یا کم لیکن درمیانی حد 
بالخصوص اسالمی معاشرے میں، اس سال ھے جیساکھ روایات میں بھی اس طرح آیا ھے کھ اس عمر میں 

وں ھی پر نماز واجب ھو جاتی ھے جز  استثنائی موارد کھ اس سے کم یا زیاده  عمر میں لڑکے اور لڑکی دون
دونوں بالغ ھو جائیں تو اس کا جسمانی اور اقتصادی توانائی سے تعلق نھیں ھے، بلکھ معیار فرد کی عقلی 

  توانائی ھے. 
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کی شرط ھی توانائی ھے. اور روزه رکھنے کے بلوغ کا دوسرا حصھ جسمانی توانائی ھے کھ روزه رکھنے 
لئے لڑکی اور لڑکے کے جسمانی معیاد یکساں ھے. لیکن اس کے باوجود تمام مجتھدیں لڑکے کے لئے لڑکی 

کی نسبت کافی دیر میں وجوب کے قائل ھیں کھ یھ خود لڑکیوں پر ظلم ھے بنابریں روزه کے لئے دونوں کا 
سال معن ھوئی ھے. ١٣رویات میں دونوں کے لئے روزه کی تکلیف سن بلوغ یکساں ھے اور بھت ساری 

البتھ اسی عمر میں اگر روزه رکھنے صالحیت نھ رکھتے ھوں تو اس کی انجام دھی سے معاف ھیں. اور کبھی 
یھ بھی ممکن ھے کھ زود رس جسمانی توانائی کی وجھ سے اس سے کم عمر میں بھی روزه  واجب ھو جائے 

وب  روزه کی حد (بلوغ عقل کے بعد ) جسمانی بنیاد اور مکلف کی جسمانی توانائی سے . خالصھ یھ کھ وج
سال روزه رکھنے کی صالحیت پیدا ١٣تعلق رکھتی  ھے اور اگر کچھ روایات میں سن تکلیف کے عنوان سے 

یونکھ ھو جاتی ھے اور اکثر گرم عالقوں میں بھی ایسا ھی ھے لیکن  سرد عالقوں میں ایسا نھیں ھے کف ک
سال روزه رکھنے کے لئے درمیانی عمر ھے چناچھ لڑکیوں کے  ١٣جوان ھوتے ھیں آخر کار افراد دیر سے 

  ازدواج کی عمر لڑکوں سے پھلے اور لڑکوں کا اقتصادی رشد لڑکیوں سے پھلے ھو جاتا ھے. 

املھ ھونے س: فقیر مرد اور عورت کھ اقتصادی اور سماجی مشکالت رکھتے ھیں تو کیا وه عورت کے ح
صورت میں بچھ ساقط کرا سکتے ھیں تاکھ جب بچے کی پرورش کرنے کے لئے جسمانی، روحی اور مالی 

  صالحیت پیدا  ھو جائے تو بچھ پیدا کریں؟

ج: ھرگز نھیں ! نطفھ منعقد ھونے کے بعد ( خواه ازدواج سے ھو یا (معاذهللا ) زنا سے) بچھ ساقط کرانا کسی 
چھ  نطفھ ھی کیوں نھ ھو چھ جائیکھ ناقص الحلقھ ھو اور اس کام کے کرنے میں  صورت جائز نھیں ھے اگر

جو  حیلھ اور بھانھ (اگرچھ بچے میں روح پڑنے سے پھلے ھو ) حتمی طور پر قتل نفس جیسے اقدام کو شامل 
ط ھے مثال کے طور پر حاملھ عورت زمین سے سنگین بوجھ اٹھانے کی اجازت نھیں ھے تاکھ اس کا بچھ سق

کر جائے. اور زنده جنین کا سقط خود قتل نفس ھے، یا اس صورت مییں صحیح ھے جب ماں کی جان بچانے 
چاره  نھ ھو کھ یھ کام خود ماں کی طرف سے اس کی جان بچانے کے لئے ایک کے لئے سقط کے سوا کوئی 

سونا ھے اور علقھ مثقال  ٢٠دفاع ھے اور سقط جنین کا دیۃ (اضطراری صورت کے عالوه ) نطفھ کے وقت 
مثقال ھے اور جب  ٦٠، مثقال اور مففھ (چپائے ھوئے گوشت کے لئے ) �٠(جونک کی طرح بندھا خون  

، مثقال سونا ھے اس ١٠٠، مثقال اور جسم پر گوشت چڑھنے کی صورت میں ٨٠بننے لگے بچے میں ھڈی 
ین زنده ھو جاتا ھے، سنت قطعیھ کی کے بعد جنین کے جسم میں روح پڑنے کے بعد تقریباً چار ماه میں کھ جن

، مثقال سونا ھے اور قتل نفس ١٠٠٠مثقال  اور لڑکے کی صورت میں  ۵٠٠بنیاد پر لڑکی سقط کرنے دیت 
بھی آخری حالت سے مخصوص ھے اور اس سے پھلے سقط جنین قتل نفس کے حاشیھ پر ھے، مذکوره دیت 

  کا سبب ھو گا.

اور اس سقط کا سبب عورت ھو تو اس دیۃ کا وارث اس کا باپ ھے اور دیۃ بھی جنین کے وارث کو دیا جائے 
اس کے ھر ممکن بچھ کی ماں ھے اور اگر مرد اور عورت دونوں  ھی سقط کا باعث ھوں تو میراث کے 

. اگر جنین کے والدین کے عالوه کوئی دوسرا شخص سقط حلقوں کے لحاظ سے دیگر ورثھ کو دیا جائے گا 
ن کی رضایت کے بغیر تو دیت اس کے ذمھ ھے اور وارث بچے کے ماں اور باپ ھوں گے جنین کا باعث ھو ا

اور دونوں کی رضایت اور خواھش ھونے کی صورت مییں یھ دیۃ ان کے درمیان (فعالیت) کے مطابق مشترک 
  ھو گی.

٣١  

روشوں اور وسائل لیکن ھمبستری سے پھلے کچھ مقدمات کی ذریعھ نسل پر کنٹرول کرنا کچھ ایئے اسباب،   
کے ذریعھ کے عضو کے ناقص ھونے کا سبب نھ ھو یا دائمی طور پر بچھ دار نھ ھونے یا دونوں کی بیماری 

کا سبب نھ ھو تو  واقعی ضرورت کی صورت میں جائز  ھے اور کلی طور پر اگر تولید مثل میں عرو حرج ھو ، 
حر کی صورت میں حرام ھے کیونکھ (آیات) چناچھ حرج  کی صورت میں تولید مثل واجب نھیں ھے اور م

آسودگی کی حالت میں تولید مثل امر کرتی  ھے، اس معنی مین کھ والدیں کے لئے فرزند کا وجود مغوی اور 
شرعی تربیت کے لحاظ سے نقصان ده نھ ھو اور وه معاشره کی کجروی کی وجھ سے گمراه نھ ھو اور غذا 

  عث بنے اوالدین کی بیماری کا ب میں ایسی خرابی بھی نھ ھو جو بچے یا

س: کسی شخص کی بیوی بانجھ ھے ، اسی طرح سے کھ نطفھ منعقد ھونے کے کچھ مدت بعد رحم شمر شمر  
ھو لیکن رحم سے نابود ھو جائے تو کیا ایسی صورت میں شوھر ملنے کے بعد  اپنی بانجھ بیوی کے رحم کو 

کے رحم میں منتقل کر سکتا  ھے ؟ اس عمل کے جواز  نکال کر ماھر ڈاکٹر کی مدد سے کسی دوسری عورت
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کی صورت میں اور بچھ کے پیدا ھونے کے بعد ان دونوں عورتوں میں سے  کون بچھ  کی ماں کھالئے گی؟ 
  اور اس کے سلسلھ میں میراث کا حکم کس طرح ھو گا؟

لیکن جنین کو لینے والی  ج: چونکھ اس انتقال کی وجھ سے بچھ کی جان بچ جائے گی تو ایسا کرنا واجب ھے
شوھر دار نھ ھو اور بچھ کے باپ سے دائمی یا موقت شادی کر لے  اور اگر ان کے لئے ازدواج کے شرائط 

فراھم نھ ھوں  مثالً عورت عقد کرنے پر راضی نھ ھو یا ازدواج تنگی کا سبب ھو تو بھر صورت جنین کی جان 
کو لینے والی شوھر دار نھ ھو اور بچھ کے باپ سے دائمی   بچ جائے گی  تو ایسا کرنا واجب ھے لیکن جنین

یا موقت شادی کرے اور اگر ان کے لئے ازدواج کے شرائط  فراھم نھ ھوں مثالً عورت عقد کرنے پر راضی نھ 
تو بھر صورت جنین کی جان بچانے کے لئے یھ کام (اگرچھ ... کے لئے انجام ھو یا ازدواج تنگی کا باعث ھو 

کن جنین کا بیوی کی بھن کے رحم میں یا باپ کے محارم کے رحم میں کھ ان سے شادی نھیں کر پائے ، لی
سکتا ، ھرگز جائز نھییں ھے مگر ایس ضرورت کھ اس کا کوئی جایگزین نھ ھو سکے کھ کلی طور پر جنین کا 

گر شوھر خود اس کی جان کی حفاظت کے لئے منتقل کرنا (محرمیت کی ترتیب کے لحاظ سے  واجب ھے اور ا
ڈاکٹر ھو تو خود ھی  جا بجا کرے. لیکن اس کے عالوه ماھر عورت ڈاکٹر سے رجوع کرنا واجب ھے اور اگر 
  لیڈی ڈاکٹر نھ ملے تو پھر مرد ڈاکٹر اس کام کو انجام دے اور جھاد  گانھ مذکوره مراتب کی رعایت واجب ھے. 

کو مرد اور عورت کے نطفھ سے اور نطفھ کا مالک رھا بچھ کی ماں کے بارے میں آیھ شریھ (آیات) فرزند 
والدین کو جانتے ھیں اور اسی طرح آیئھ (آیات) فرزند کو جنم دینے والی صرف ماں ھوتی ھے خواه وه 

صاحب نطفھ ھو یا نھ ھو نتیجتاً  یھ بچھ دو ماں رکھتا ھے اور دونوں ماں ھی سے برابر سے آدھی میراث ماں 
  میراث لیں اور دونوں ھی نصف میراث لیں گی. مائیں اس فرزند کی سے لے گا اسی طرح دونوں 

  س: ماں کا اپنے خرد سال بچھ کو دودھ پالنے کا شرعی حکم بیان فرمائیں؟

،ماه  اور اکثر ٦ج: دو آیتھ مبارکھ  کے مجموعی مفاد اور مفھوم کے مطابق (آیات)  حمل کی کم سے کم مدت 
ماه دودھ پالنے کی مدت ھے اور امکان کی  ٢، ماه میں سے صرف �٢، ماه ھے نتیجتاً (حولین کاملین) ٩

ماه دودھ �٢ھے کھ اگر وه  ماه آخری شوھر کی درخواست پر دودھ پالنا٣صورت میں ماں پر واجب ھے اور 
تمام ھو تو عورت کی طرف سے مطالبھ کی صورت میں اسے شیر بھا  دے اگرچھ  عورت  پالنے کی مدت 

ماه) خواه اجرت کے ساتھ  ٢١پورے  دو سال دودھ پالنے کی مدت کا پیسھ لے سکتی ھے لیکن اصلی مدت (
اجب ھے اور اسے اپنا شرعی فریضھ انجام دے ھو یا بدون اجرت اپنے مترک بچے کو دودھ پالنا اسی طرح و

  اور مرد بھی مذکوره مدت کی اجرت کا ضامن ھے.

  سال یا اس سے زیاده فر شادی کرنا جائز ھے؟  ٢٠س: کیا مرد و عورت کا 

طرفین کی چار و ناچار جسمانی ، روحانی اور ذھنی عرو حرج پر تمام ھوتا ھے ج: اس طرح کا ازدواج 
ے عالوه) حرام ھے اور عادل حاکم شرعی  کو اسے روکنا چاھیئے لیکن اگر حاکم شرع کی (استثنائی موارد ک

اطالع سے اس ازدواج می عادالنھ تو افق ھو جس می عرف حرج نھ ھو تو ایسی شادی جائز ھے جیئے پیغمبر 
  (ص) کا عائشھ سے شادی کرنا.

٣٢  

سے جیسے چاھے ھمبستری کرے؟ مثال کے مرد کو اس بات کی کیوں اجازت دی گئی  ھے کھ وه اپنی بیوی 
طور پر شوھر اکثر موقعوں پر ھمبستری کے پچھلے حصھ کا استعمال کرتا ھے کھ اذیت اور تکلیف کا بعث 

  ھوتا ھے برای مھربانی اس مسئلھ میں قرآنی حکم بیان فرمائیے؟

ں کا ایک دوسرے کی ج: پچھلے حصے کا ھمبستری کے لئے استعمال  بھرصورت حرام ھے ، میاں بیوں دونو
نسبت حق برابر ھے. (آیات) اور آیتھ مبارکھ (آیات) کے باب سے عورت کو کھتی  اور تولید نسل کے عنوان 

سے جائز جانا ھے کھ ھمبستری  آگے سے منحصر ھے تاکھ تولید نسل کا سبب ھو اور (دبر) پچھلے حصھ کا 
ب بھی نھیں ھوتا اور یھاں پر روایات بھی دو استعمال حرث نھیں ھے بلکھ حرص ھے اور تولید نسل کا سب

آیت کے مطابق ھیں جیسے رسول اکرم (ص) سے منقول خبر کھ طرح کی ھیں اور وه روایت قابل قبول ھیں جو
رتوں کے بارے میں فرمایا: (آیات) وه چھوکا لواط کرانے والی ھیں اور جو روایات آیت کے خالف ایسی عو

    نھیں قبول نھیں کرتے.اور اس طرح کی روایت میں ھم ا
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سالھ لڑکی کا باپ انتقال کر گیا اور اس کی ماں نے کسی مرد سے شادی کر لی  آی یھ لڑ کی اس ١٨سک 
  سوتیلے باپ کی محرم ھو گی؟

ج: آیۃ مبارکھ (آیات) پھلے تو شوھر سے عورت کی لڑکی بلوغ کے وقت  دو شرط  سے سوتیلے باپ کی 
سوتیلے باپ کی آغوش میں تربیت پائے اور محرم ھو سکتی ھے اول یھ کھ بلوغ سے پھلے کچھ دنوں تک 

کرے .  پلے بڑھے اور دوسرے لڑکی کے بالغ ھونے سے پھلے سوتیال باپ  لڑکی کی ماں سے ھمبستری
  بنابریں فرض مسئلھ میں سوتیال باپ مذکوره لڑکی کا نامحرم ھے. 

س: کیا صیغھ عقد کے جاری ھوتے ھی شوھر کا باپ دلھن  کے لئے اور دلھن کی ماں داماد کے لئے محرم 
  ھو جائیں گے؟

ماد کے ج: صرف صیغھ عقد جاری ھوتے ھی شوھر کا باپ دلھن  کا محرم ھو جائے گا لیکن دلھن کی ماں دا
  لئے اس وقت محرم ھو گی کھ دلھن سے ھمبستری ھو اور اس سے پھلے لڑکی کی ماں محرم نھیں ھے.

س: ھم دو اسٹوڈنٹ لڑکیاں ھیں کھ عبادت اعتکاف کا  حد درجھ اشتیاق رکھتے ھیں اور اس کی انجام دھی کے 
ھ کیا  اور ثبت نام کرتے لئے ھر سال مساجد میں سے کسی ایک مسجد میں اعتکاف کے مرکز میں ھم مراجع

عبادت میں شریک  ھونے  اس ں ھیں لیکن افسوس کھ اس سال جگھ کی کمی کی وجھ سے (مسجد جامع) می
کھ مسئولین  مرکز احکاف  پورے ملک میں گذشتھ سالوں میں  سے محروم ھیں اور اب اس بات کے پیش نظر 

بار بار مختلف انٹر ویوز میں اظھار کیا کھ مسجد جامع  کی کمی سینکڑوں اتکاف کے شائقین کی محرومیت کا 
سبب ھے برائے مھربانی  اس مسئلھ کا جواب دیتے ھوئے ھماری رھنمائی فرمائیں کھ کیا  اسالم کے مقدس 

  یں اس مشکل کا کوئی حل ھے؟دینی احکام م

ج: ھاں! قرآن تمام سواالت کا جواب دے رھا ھے. چنانچھ  اسی مسئلھ میں بھی  خدا وند سبحان فرماتا ھے: 
(آیات)  اور مکمل واضح ھے کھ آیت مبارکھ میں (المساجد) جمع محلی بالالم  اور مفید اشتراق  ھے. بنابر ایں 

الحاً عموم میں نص قابل تحصیص نھیں ھے. اگر بالفرض محال قابل بعض تمام مساجد  کو شامل ھے اور اظ
تخصیص ھو بھی تو تخصص اکثر قبیح ھے . اس بناپر  تمام مسجدوں میں اعتکاف جائز ھے اور مساجد جامع 

اختصاص تحصصی اکثر ھے. اور طبعاً ھر وه حکم جو متن قرآن سے ماخوذ ھے تمام مسلمانوں کے  سے 
البتھ حقیقی شیعھ اور پیغمبر (ص) اور اھل بیت (ع) کے پیروکار  آنحضرات کے اوامر  نزدیک قابل قبول ھے

کے مطابق اقوال اور روایات کو قرآن کے میزان پر تولتے ھیں اور کسی صورت قرآن کریم کی مخالفت نھیں 
  کرتے. 

ده تر استحباب سے نتیجھ کے طور پر جو روایت اعتکاف کو مسجد جامع  میں منحصر جانتی ھیں ، ان کی زیا
توجیھ ھوتی ھے : کیونکھ  و لقب، امکانات اور رحمان مسجد جامع میں اور کفین کے لئے دیگر مساجد سے 

  زیاده  ھے اور اگر مذکوره روایات قابل توجیھ نھ ھو ، چونکھ نص قرآن کے مخالف ھیں مردود ھیں. 

ورت ھوں کھ میرے والد بھی گذشتھ سالوں س: آپ کی خدمت میں عرض کیا جاتا ھے کھ اینجانب  ایک بیوه ع
میں فوت کر چکے ھیں اور اس وقت دوبھائیوں کے ساتھ اپنی ماں کی وارث ھوں لیکن مرحومھ ماں کے 

انتقال کے بعد متوجھ ھوئی ھوں کھ یھ اپنے دور حیات میں  ایسے ورثھ کی اطالع کے بغیر  اپنی ساری جائیداد 
رسمی دفتر میں درج  بھی کرا دیا . اب حقیقی ورثھ اور مال لینے والے کو حبھ کردی تھی اور اسے کی غیر 

  کے درمیان اختالف پیدا ھو گیا ھے برائے مھربانی فوق الذکر مسئلھ کا حکم شرعی بیان فرمائیں؟

  تاکھ مرحومھ کی مجبور اوالد مذکوره باال عمل سے متعلق اتنے شرعی فریضھ سے آگاه ھوں.  ٣٣

قطیعھ کے خالف انجام پانے واال ھر عل بیوقوفی اور باطل ھیے ارو افسوس  کھ آپ کی ماں ج: قرآن اور سنت 
نص آیۃ ( آیات)  کے خالف اپتنے اموال ایک ایسے اجنبی شخص کو دے دیا ھے جو اس کے ارحام میں سے 

 اس کا مالک نھیں نھیں ھیں بیوقوفی کی ھے. اس بنا پر مذکوره فعل یقیناً حرام اور مذکوره اموال کا لینے واال
مال  میں کھ حقیقی ورثھ المی طور پر اس کے محتاج  نھ ھوں یا مورث کے اصل  ٣/١تھا اور عاصب ھے مگر 

مال کے جدا ھونے پر مضطر نھ ھوں کیونکھ قرآن کریم فرماتا ھے: (آیات) ان ترک ماالً ! پس  ٣/١اموال سے 
ھونے کا سبب  ھو تو اس میں وصیت کرنا جائز نھیں اجنبی کو دینا خیر نھ ھو یعنی ورثھ کے مضطر   ٣/١

  ھے.
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مختار مطلق نھیں ھے تاکھ جس طرح کا چاھے لیکن  مذکوره باال بما انزل هللا کا حکم  یھ ھے کھ اوالً : انسان  
اپنے اموال مییں تصرف کرے کیونکھ قرانی نصوص کے مطابق ھر شخص کا اصلی مال اس کے شرعی ورثھ 

سے مخصوص ھے ثلث مال کے عالوه کھ جائز  شرعی شرائط  کی رعایت کرتے ھوئے وصیت ، ھبھ اور 
عصومین (ع) کی روایات کا اطالق ھبھ اور صلح کے صلح کے ذریعھ دوسروں تک منتقل ھو جاتا ھے اور  م

نافذ ھونے کے سلسلھ  میں قرآنی نصوص اور سنت قطعیھ سے تخصیص پا چکا ھے. ضرورت مند رشتھ 
داروں اور قرابتداروں کی ترجیح سے متعلق دیگر رشتھ داروں اور عزیزوں کی نسبت زندگی اور موت میں چھ 

روشنی میں مقدم اور ترجیح  رکھتا ھے . اسی طرح اسراف و فضول  جائیکھ دوسرے لوگ قرآن اور سنت کی
خرچی کی حرمت سے متعلق نصوص ڑ دین ادا نھ کرنا اور اپنے ذاتی اموال میں احمقانھ تصرف  و .. البتھ 
افراد  کے اموال دو طرح کے ھییں: اس کا فرعی حصھ عام زندگی کے اخراجات  سے مربوط  ھے اور وه 

حفے اس کی اقتصادی آمدنی سے کھ عادی زندگی سے  اضافھ ھے سب کو شامل ھے اور خوراک پوشاک  ت
اس میں تصرف جائز ھے لیکن اس کا  اصلی حصھ کھ اموال  غیر منقول کے مانند ھے ھر شخص اور ھر 

م تمام  اموال کا  تلف کرنا حرام ھے، اسی طرح ارحاخانواده کی زندگی  کی بنیاد شمار ھوتی  ھے جس طرح ان 
و اقربین کے عالوه ان سب کو بخشنے یا  سارا مال کسی ایک رشتھ دار  اور قرابتدار  کو بخش دینا بھی 

جازنھین ھے، اگرچھ ضرورتمند رشتھ کو ثلث  مال ھبھ  کرنے کے اضطراری ضورت اور اقربیت کی ولویت کا 
  لحاظ کرنا  یقیناً ضروری ھے. 

علق بھی آیات نازل ھوئی ھیں منجملھ آیت (آیات) اھد کی حتمی طریقھ سے  مت  لیکن اموال تقسیم کرنے کے
تاکید (کم)  کو ھے اور (کم) مرحلھ اول میں زنده  افراد سے  خطاب ھے اور یھ خیا ل بے بنیاد ھے کھ چونکھ 
مذکوره آیت میراث کی آیتوں کے درمیان واوع ھو تی ھے. لھذا افراد کی موت کے بعد احکام سے مربوط ھے 

صحیح نھیں ھے کیونکھ (کم) مکلف کے مزے کے بعد نھیں ھے بلکھ مورث کے انتقال کے بعد خواه ھرگز  
اس نے وصیت کی ھو یا نھ بھر صورت اس کے اموال ورثاء کے درمیان (جس طرح هللا نے میراث کے طبقوں 

) کے بجائے یوصی فرض کیا ھے) تقسیم  ھوتا ھے . مگر  یھ کھ خدا  آیۃ کریمھ (یوصیکم هللا کے اعتبار سے 
  هللا لما بعد موتکم ) جیسے جملھ نازل کرتا کھ افراد کی حیات کو شامل نھ ھوتا.

بنابر ایں (یوصیکم هللا ) کا اطالق دو پھلو کا حامل ھے: پھال مرکزی نص کھ (کم) سے متعلق ھے کھ مکلفین 
یت الھی موت کے بعد کو سے ان کی زندگی میں خطاب ھے اس کے بعد ظاھر آیھ کھ اس کے نص کے بعد وص

  شامل ھی. اور کسی صورت نص کو نظر انداز نھیں کیا جا سکتا اور ظاھر پر اکتفا نھیں کیا جا سکتا! 

اگر حوزه والے کسی کی دلیل کے بغیر احمرار کریں چونکھ آیھ مذکوره میراث کی آیتوں کے دمریان نازل ھوئی 
ھے تو صرف مزے کے بعد احکام کو شامل ھے تو ان سے ھم کھیں گے آیھ مبارکھ کا دیگر آیتوں کے درمیان 

آیات جنگ ر پر آیھ خمس (آیات) واقع ھوتا کسی صورت حکم الھی کے اطالق کو نقض نھیں کرتا. مثال کے طو
کے درمیان واقع ھوئی ھے لیکن حکم کے تمام احکام کو بیان کرتی ھے اور کی شمولیت ھرگز منافات نھیں 

  رکھتی.

٣�  

اور غنیمت جنگ میں منحصر نھیں ھے خواه لغوی اعتبار سے ھو خواه  خواه کی روشنی میں ھو جیئے آیھ  
رتا اور اگر (آیات) جنگ سے مخصوص ھوتا تو آیت (ما عنھم فر الحرب) کریمھ (آیات) جبکھ خدا جنگ نھیں ک

کی صورت میں نازل ھوتی. لیکن (من شیء بالاستثناء استفراق پر دلیل ھے بنابریں اس کو غنیمت جنگی پر 
  حمل (کھ ھزار غنیمتوں میں سےایک ھے اور یھ صرف کبھی کبھی ایاس ھوتا ) قبیح ھے.

ے ورثاء اور مال میں تصرف کرنے والے اجنبی شخص کے درمیان اختالف برطرف نتیجتاً مذکوره مرحومھ ک
کرنے کے لئے قرآن  کی طرف رجوع کرنا چاھیئے اور آیھ کریمھ  (آیات)  حم برطرف کرنے واال حکم خدا  

ھے کھ تفصیل کے ساتھ نقلل ھوا اور قرآن کے مقابلھ میں فقھاء کے مشھور  اقوال کی صورت شرعی حجیت 
  ں رکھتے بلکھ اساسی طور پر نص یعنی کتاب و سنت کے مقابلھ  میں اجتھاد کرنا باطل ھی. نھی

سے متعلق گفتگو کرنے کے بعد ان سوالوں آخر میں یا د دھانی کی جاتی ھے کھ یھ دفتر  خواتین کے حقوق 
ھ ن کے کے جواب ده ھے جو تھران میں منعقد ھونے والی خواتین سیمینار  سے ھم تو پھونچے ھیں ک

فیصلوں کے حالف اس کتاب میں جس کا وعده دیا تھا شائع نھیں ھوا ھے . البتھ مصنف سنوارنے والے 
اعتراضات اور سوالوں کو بطور مطلق قبول کرتے ھیں اور آخری چند سواالت آٹھویں مسئلھ اور اس کے بعد 
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، جیسا کھ واضح ھے اصلی دلیل   کا تتمھ  ه اور ان سواالت سے متعلق ھے جو مؤلف  کو ارسال کئے گئے ھیں
قرآن اور وه روایات ھیں جو قرآن کے مطابق ھون یا کم از کم قطعی الصدور ھونے کے ساتھ قرآن کے مخالف 

نھ ھوں اور یھ واحد میری فقھی روش ھے درحقیقت جو قران کے محدود کے ساتھ اور اس کے بعد اھلبیت 
کا امتثال ھے جو احادیث کے قرآن پر پیش کرنے والے وجوب بنوں  ائمھ معصومین (ع)   خطرات  کے اوامر 

موکد  پر مبنی راه  مستقیم کو باقی رکھیں گے. اور اصل مطلب یھ ھے کھ اگر ھم حقیقتاً (رسولخدا (ص))  اور 
. محمدی معصومین ائمھ اطھار (ع کی پیروی کرنا چاھیں تو ھمیں ان کے امام (قرآن) سے تمسک کرنا چاھیے 

قران ھے . اگر ھم قران کو ترک کر دیں تو ھرگز اھل بیت کی نسبت ھم مودت نھیں رکھتے اور پتیغمبر کا امام 
اکرم (ص) کو عصمت کے اعلی رخ سے نھیں جانتے کیونکھ عصمت علیا کا اصلی مرکز قرآن ھے چنانچھ  

پورا قرآن تھا. پیغمبر کھ  ابن عباس سے سوال کیا گیا : (آیات) پیغمبر (ص) کا اخالق کیسا تھا؟ کھا : پورا کا
مجمع الثقلین میں ثقل اکبر  قرآن ھے کھ قرآن کی روح اس کا معنی آپت کے قلب عقل ، فکر ، زبان اور پورے  
وجود میں جلوه گر تھا. بنابریں اگر ھم رسول خدا کی قرآن اتباع نھ کریں تو ھرگز اسالم کا اتباع نھیں کیا ھے ! 

بیت (ع) عصمت کی عظمت  علیا اور رسالت (ع) کو مسسلمانوں کے درمیان پس مودة فی القربی اور اھل 
عملی طور پر ظاھر ھونا چاھیئے. بالخصوص غیبت کبری کے دور میں کھ اصل میں قرآن کی پیروی  اور فرع 

میں سنت قطیعھ کی پیروی  ھمار شاخص ھونا چاھیے ورنھ ھماری مسلمانی لفظ اور خیال سے زیاده نھیں 
حقیقت نھیں رکھتی . البتھ قرآن کی کچھ آیات اور معصومین (ع) سے منقول متواتر روایات نے  ھوگی اور

بطور تاکید مسلمانوں کو امر کیا ھے ھر روایت اور حضرات قرآن کی کوٹی پر تولی جائے  اور جو قرآن کی 
قرآن کے مطابق دل ھو یا نھ لیکن اس صورت میں کھ روایت موافق ھے قبول  ھے. (خواه اس کا روای عا

معصوم (ع)  سے منسوب ھو کھ جس کا راوی عادل ھو  اور خبر واحد بھی نھ ھو ) اور جو قرآن کے مخالف 
ھے اسے قبول نھ کرو کیونکھ معصوم کی طرف تھمت اور جعل ھے. اسی طرح  جو حدیث نھ قرآن کی مخالف  

ھو تو قابل قبول ھے چونکھ  آیت (آیات) کی ھے اور نھ ھی  اور نھ ھی موافق اگر قطعی الصدور  اور علم آور 
بنیاد پر  ... خدا وند متعال کے اطاعت کے بعد رسول اور ائمھ معصومیں (ع) کی اطاعت ھے ان کے بعد اس 

طرح کی احادیث میں محمدی معصومین کا مورد اتفاده قرآن کے رموز میں ، واجب ھے اور ان دونوں کا تبیان 
ی دونوں بیان  کو شامل ھے اور اگر کوئیروایت علم آور نھ ھو تو ( والتقف کل شی ھونا محمدی اور خصوص

)  علم کے باب سے جس کا تمھیں علم نھ ھو اس کی پیروی نھ ٣٦اور  �١مالیس لک بھ) سوره اسراء ، آیت 
  کرو. مقبول نھیں ھے.

٣۵  

ریت ھے اور حقیقی شیعھ وه بنابراین  قرآن کا اتباع اور اس کے ھمراه سنت تمام مسلمانوں کی واجبی مامو
ھے جو عقائد اور فروع میں قرآن  اور سنت قطیعھ کی پیروی کرے اور  ھم اعتراضات کا جواب ده ھیں. اور 
ھم ھمیشھ توفیق الھی کے خواھاں ھیں جس نے ھمیں  قرآن کے اعلی معارف سے آشنا کیا ھے تاکھ  ظھور 

قرآن کو زنده  کرنے والے حضرت کرنے کے ساتھ ساتھ اور ولی امر مسلمین جھاں کے قیام کی راه ھموار 
بقیۃ هللا  (عجل هللا تعالی فرجھ) . قرآن کی مظلومیت ساری کتابوں میں  کھ سب سے زیاده مظلوم خدا کی نصرت 

  اور تائید سے برطرف ھو جائے.

  قرآن اور سنت کی روشنی میں عورتوں کے حقوق: 

کی   جیسا کھ مالحظھ کیا جائے گا ایک مسلمان اسٹوڈنٹ کا خط دریافت کرنے اور دو تنقیدی مقالھ کے جواب 
درخواست بعد حقوق سوال کے دفاع کے عنوان سے (ایران فردا )کھ اصطالح میں روشن فکر گروه کا جریده 

کی آزاد قضا ایجاد کرنے کھالتا ھے، نھ صرف اپنے دعوی کے مطابق  روشن فکری کے لئے بحث و گفتگو 
بلکھ اسے تعھد متقابل کو ھمارے جوابات کو درج کرنے کے لئے  کھ مرکز مطبوعات میں صراحت کے ساتھ 

  اس پر تاکید کی گئی ھے.) اس کو بھی پامال کرنا ھے.

 بھر حال ھم نے اسالم کے حیات بخش قوانین کا دفاع کرنے کی خاطر اپنے شرعی فریضھ پر عمل کیا ھے اور
دوسروں کے مسکوت کےوقت مذکوره مقالوں کا جواب دے رھے ھیں. شاید اس کی راه ھموار ھو قلم و بیان 

  ادالنھ آزادی کی بازیابی کر سکیں.اپنی اسالمی ع

  آیات)

  بسم هللا الرحمن الرحیم
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  رام کے ساتھ. استاد عالمھ آیت هللا ڈاکٹر محمد صادقی تھرانی زید مجده و دام باتھ کی خدمت میں سالم اور احت

ٹیلیفونی مذاکره میں جیسا کھ میں وعده کیا تھا (ایران فردا) نشریھ سے دو مقالھ کی تصویر ، (حقوق زنان پس 
از انقالب ) اور قصاص قرآن کی روشنی میں ) جیسے عناوین پرکھ فقھی آراء و مسائل  حقوق زن در اسالم 

ے لحاظ سے اور (بظاھر) قرآن نتیجھ گیری کا موضوع سے مربوط ، ضرورتوں اور معاشرے کی تبدیلی ک
حامل ھے اس مختصر کتاب کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رھا ھوں اس کے درمیان بالخصوص  ایک 
مقالھ (قصاص قرآن کی روشنی میں) جیسا کھ عنوان سے ظاھر ھے  (بظاھر) قرآنی نقطھ نظر سےاور اس 

مقالھ میں قصاص کے مورد میں مختلف   احادیث  موضوع میں کھ اس عمل کے ساتھ قصاص کے خصوص
سے استناد نھیں کیا گیا ھے کیونکھ اگر اسالمی سزا کے قانون میں سے بعض موارد  کے درمیان بعض قرآنی 

آیات مشاھده ھوتی  ھیں ه ساری احادیث  جو اس قانونی موادکی موید ھیں ، ، درجھ اعتبار سے ساقط ھین) 
) قابل قدر رھا ھے تمام قارئین مقالھ اور حضرت عالی جیسے علماء کی توجھ (مقالھ کے صفحھ  اول میں

  بطریق اولی اس مقالھ کے واقعی مخاطبین اور اس میں تامالت کا طالب ھے. 

حقیقت یھ ھے کھ  ایک زحمت کش اور محنتی طالب علم کے عنوان سے فقھی ، قرآنی اور دلچسپ  مباحث 
جدید طرز کے ساتھ اور (گویا) جناب عالی کی تعبیر میں مقالھ لکھنے والوں کے بعض سواالت کے جوبات 

مطالعھ کر امید ھے کھ مطالعھ کرنے کے باوجود حقوق زن از دیدگاه قرآن وسنت ، کا جواب نھیں مل سکا ھے 
کا جواب انشاءهللا اسی نشریھ کے لئے  ارسال فرمائیں گے،  اجتھادی نھ کے اسی مقالھ میں ذکر شده سواالت 

تقلیدی فھم کے لئے اس طرح کے مبادت کا باب کھوال ھے اپنے قرآنی تامالت اور توضیحات سے مزید 
ظریات سے آشنائی کے ابتدائی دنوں ھی سےایک وضاحت فرمائیں. دوسرا یھ کھ جناب عالی کے افکار و ن

دائمی اور ذھنی سوال اب تک یھی رھا ھے کھ موثر فکری نشریات میں تعلیم یافتھ طبقے میں اس کا کوئی اثر 
  دکھائی نھیں دیتا اور اس وقت کے ایران سماج مذھبی روشن فکروں میں مشاھده نھیں ھوتا

٣٦  

حوزوی نشریات کے سلسلھ میں اگر ان مخالف نظریات کو نشر واضح ھے کھ ان سواالت کے جوابات اگر 
کرنے میں خوف و ھراس اور حوزه کی سنتی روش حاکم ھو لیکن یونیورسٹی والوں کے فکر فکر نشریات 

سے متعلق یھ جواب درحقیقت دروغ تکلیف ھو گی کھ حضرت عالی کے موجوده جذبھ سی مقید ھے  جھاں تک 
ھوں کھ کچھ اھم اور واقعی نشریات ھمارے یونیورسٹی کے ماحول میں حضرت میں جانتا ھو یا جان سکتا 

عالی کے مقاالت کو نشر کرنے سے متعلق استقبال  کرے گا. اسی لئے میرا خیال ھے کھ اگر درمیان میں کوئی 
خاص مالخحظھ درکار نھیں ھے جس سے میں بے خبر ھوں . بھت مناسب  ھوگا . حضرت عالی اس نشریھ 

ی آراء  کو پیش کریں اور اس تقدیمی مقالوں سے اور کون بھتر مناسبت ھوگی کھ آپ کے نظریات کا میں اپن
  خواھاں ھیں.

تیسرے یھ کھ (فرزانھ)  جریده جو عورتوں کے مطالعات کرنے سے مخصوص ھے اس نے لڑکیوں کے بلوغ 
کھتا ھے. رسالھ نوین سے متعلق حصوصی شماره شائع کیا ھے کھ جناب عالی کی بحث سے مکمل مشابھت ر

کے ھمراه ھے. اس کے بعد بھی مقالھ میں حضرت عالی کی کمی  کا احساس تھا . اگر مناسب ھو تو اپنے 
نظریات  دوسرے  نشریھ کے لئے ارسال کرد. مجھ ناچیز کے لئے خوشی اور مسرت کا باعث ھو گا. آخر میں 

تا ھوں ، قرآنی خدمت کے سلسلھ کو باقی حضرت عالی کی خدمت میں فضول باتوں کی وجھ سے معذرت چاھ
  رکھنے سے متعلق  سفر اور حضر میں دعاؤں کے مستجاب ھونے کے وقت دعا خیر کا طالب ھوں.

  عقیدت مند حسین جابری

  .تھران��١٣، شھریور، ١۵

  انقالب کے بعد عورتوں کے حقوق:

  .١٣�٢بھمن ماه و اسفند  ١١فردا نشریھ  کا ایک مقالھ نمبر  ایرانی  

  رائٹر شیرین عبادی.
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ویں کی بنیاد پر عورت اور مرد کے مساوی حقوق پر تاکید   ٢٠جمھوری اسالمی ایران کا اساسی قانون کی  
ویں بند میں حکومت کی ذمھ داری یھ ھے کھ مرد عورت کی مساوی  حقوق تک رسائی کے ٢١کرتا ھے. 

  اسباب فراھم کرے. 

اروں کی رعایت کرتے ھو ئے عورتوں کے حقوق کی ھر لحاظ اور مذکوره اصل تاکید کرتی ھے: (اسالمی معی
  ھر جھت سے ضمانت لیتی ھے کھ مندرجھ ذیل امید انجام دے. 

عورت کی شخصیت کی ترقی اور اس کے مادی اور روحانی حقوق کو زنده  کرنے کے لئے ماء راه ھموار  -１
 کرنا. 

ماؤں کی حمایت، بالخصوص حمل  اور فرزندکی تربیت حمل کے وقت اور بے سر ھر مت بچوں کی کفایت  -２
 اور حمایت . 

 خانواده  اور مرکز کی بقا اور حفاظت کے لئے صالح عدالت کا قیام .   -３
 بیواؤں ، سن  رسیده  اور بے سرپرست  افراد کا بیمھ کرنا.  -４
کے رشک کرنے کے لحاظ سے شائستھ  ماؤں کے ذریعھ ولی شرعی کے نھ ھونے کی صورت میں ن   -５

  ومیت کا قیام.بچوں کی قیم
６- .. 

  : (مسلمان عورت کی دیت خواه عمدی ھو یا غیر عمدی ، مسلمان مرد کے دیت کا نصف ھے.٣٠٠ماده 

ک دفعتاً دونوں بیضوں کے قطع کرنے کے سلسلھ میں مکم دقیھ، دانے بیضھ کے قطع کرنے �٢۵ماده: 
  دیھ ھے. ٣/١ثلث اور داھنے بیضھ کے قطع ھونے پر  دو  ٢/١پر

تبصره : مذکوره حکم میں پیرو جوان ، چھوٹے اور بڑے ، مرد اور اس جیسے صفات مین کوئی فرق 
  نھیں ھے. 

مذکوره دو مادوں کو یکجا کرنے سے اس طرح استنباط ھوتا ھے کھ ایک عورت کی جان کی قیمت اس کی 
قوی کے باوجود ایک بیکار و عضو اور بیمار مرد کے برابر ھے کیا عورت تمام شخصیت ، معلومات اور ت

کی شخصیت کی بلندی اور اس کے مادی اور معنوی حقوق کے لئے مناسب راه ھموار  کرنے کا یھی 
  مطلب اور مفھوم ھے؟

٣�  

قتل کے موجب اسالمی سزاؤں کا قانون: جب بھی کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت کو  ٢٠١یا ماده 
رد کا نصف کردے تو قصاص دینا چاھیے لیکن عورت کا ولی قاتل سے قصاص لینے سے پھلے اسے م

  دیا ادا کرے. 

ک وھی قانون بتاتا ھے: جس مورد میں بھے قاتل کو دیۃ دیں اور قصاص کریں تو قصاص سے ٢١٣ماده 
کو عمداً قتل کر دے   تو اگر کوئی مرد کسی عورت پھلے دیھ ادا کریں. اس بنا پر  ھم دیکھتے ھیں کھ 

عدالت کا اچرا ء یعنی قاتل سے قصاص لینا (نصف  دیھ)  داد کرنے پر منحصر ھے. اور یھ ممکن ھے کھ 
مقتول کے گھر  والوں کی لئے اس کا فراھم کرنا دشوار ھو لھذا عدالت کے اجرا ء میں ایک مانع شمار 

  ھوتا ھے. 

نوں کے سلسلھ میں مالحظھ نھیں ھوتوی بکلھ غیر مسلم قابل توجھ بات یھ ھے کھ یھ شرط صرف مسلما
  کے بارے میں بھی اجراء ھو. 

میں منظور شده قانون یھ ھے: واجب بھی کوئی کا فر  ذمی عمداً  ١٣�٠: اسالمی سزاؤں کا ٢١٠ماده 
کسی کا فر ذمی کو قتل کرے اگرچھ دو مختلف  دین کے مننے والے ھوں مقتول ذمی عورت ھو تو اس کا 

  ی قصاص سے پھلے ذمی مرد کا نصف دیھ ادا کرے. ول
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اس بنا پر اگر عیسائی مرد کسی عیسائی عورت کو عمداً قتل کردے  اگرچھ ان کے دین میں عورت اور مرد 
  کے مساوی ھونے کا امکان ھو تو قصاص  سے پھلے نصف دیۃ ادا کرے.

کے  �٢٣ر پر بند الف ماده بعض مسائل میں عورتوں کی گواھی قابل سماعت نھیں ھے مثال کے طو
بموجب اسالمی سزاوؤں کا قانون قتل عمدی صرف دو عادل مرد کی گواھی سے ثابت ھو سکتا ھے یا مده 

کے مطابق وھی قانون لواط سے متعلق ھورتوں کی گواھی قابل قبول نھیں ھے اور ان سب سے  ١١٩
جو صرف عورتوں کے ذریعھ وجود  بات یھ ھے  کھ جرم مساحقھ کے اثبات میں یعنی  ایسا جرمدلچسپ 

  میں آتا ھے، اس کے اثبات کے لئے عورتوں کی شھادت قابل قبول نھیں ھے. 

قانون کے کچھ موارد میں جرم کو ثابت کرنے کے لئے عورت کوی گواھی صرف اس شرط سے قبول کی 
  جاتی ھے کھ مرد یا چند مرد بھی گواھی دینے کے لئے حاضر ھوں.

: اسالمی سزاؤں کا قانون یھ ھے : زنا خواه کوڑا کا باعث ھو خواه رجم کا چار عادل مرد یا تین ��ماده 
عادل مرد اور دو عادل عورتوں کی گواھی سے ثابت ھوتا ھے. ے وجدانی فریضھ کے مطابق (التکتموا 

ان کی بات کو سنی  الشھادة) کے واضح دستور  کے پیش نظر اگر عدالت میں حاضر ھو کر گواھی دیں تو
کوڑے بھے لگا ئے جائیں گے. کیونکھ قانون  ٨٠ھی نھیں  جائے گی بلکھ ان میں سے  ھر ایک کو 

مرواں ماده کھتا ھے: صرف عورت کی گواھی یا ایک عادل مرد کے ساتھ عورت کی گو زنا  �٦مذکوره کا 
مطابق ان پر قذف کی حد بھی کرے گی. بلگھ مذکوره گواھوں سے متعلق احکام قذف کے  کو ثابت نھیں 

جمھوری اسالمی ایران ے اساسی قانون  کوڑا ھے . ٨٠جری ھوگی  اور  ھم جانتے  ھی: کھ قذف کی حد 
کے دوسرے بند میں  ماؤں  بالخصوص حمل اور بچے کی تربیت کے دوران حمایت کی  لصویں ا ٢١ کی 

میھ بھی مؤں کی حمایت کھیں نظر نھیں  تاکید کی گئی ھے. لیکن افسوس کھ داخلی قوانین میں اس مورد
  آتی.

بچھ کی دیکھ بھال کے لئے ماں تاریخ والدت سے دو سال تک  : قانونی مدنی کے مطابق:١١٦٩ماده 
اولویت ماں کو حاصل ھے، پھر اس مدت کے تمام ھو جانے کےبعد نگرانی کی ذمھ داری باپ پر عائد 

کی ذمھ داری ماں پر عائد ھوتی ھوتی ھے.   سال تک پرورش ٨ھوتی ھے، مگر لڑکیوں کی نسبت 
مذکوره ماده کے مطابق والدین کے طالق اور جدائی کی صورت میں اگر بچے کی پرورش  اور تربیت 

کرنے میں معمولی حق جب تک بچھ کی پرورش اس پر ھے اگر جنوں میں مبتال ھو جائے  یا کوئی دوسرا  
ے . مذکوره ماده میں ماں کا دوسری شادی کرنا (جنوں) شوھر کر لے تو پرورش کی ذمھ داری باپ پر ھ

کی ردیف میں قرار دیا گیا ھے اور حق تربیت کے سلب ھونے کا باعث ھے.،  یاد رے کھ پرورش  کی ذمھ 
داری اجتماعی حقوق کی ایک قسم ھے اور اجتماعی حقوق  کا سلب ھونا قانونی سڑاؤں کی ایک قسم ھے 

  عورت کو شرعی اور قانونی ازدواج کرنے پر سزا نھیں دے گا؟ اس ترتیب سے کیا شھری قانون

٣٨  

ایک دوسرا نکتھ جس کی یاد دھانی ضروری ھے: اورد کی شادی کے سلسھلھ  میں باپ کا بے حدوحساب 
  اختیار ھے. 

  : کے مطابق (بلوغ سے پھلے نکا ممنوع ھے.  �١٠١ماده 

سال تمام قمری اور لڑکی کے لئے  ١۵سن بلوغ  تبصره! ماده قانون  مدنی (شھری) کے مطابق (لڑکے کا
سال کا ھو اور لڑکی پورے  ١۵سال قمری مکمل ھے. اس بنا پر جو لڑکا قمری اعتبار سے پورے  ٩
سکتے ھیں. ھر چند کھ اس عمل میں اس قانونی اجازت سے بھت سال کی ھو جائے  تو قانون شادی کر٩

سالھ  ١۵ال اور زمانھ کچھ اس طرح اقتضاء کرتا ھے کھ کم استفاده ھوتا ھے؟ کیونکھ معاشره کی صورتح
سالھ لڑکیاں  مدرسھ کی منیروں پر بیٹھ کر اپنی تعلیم جاری رکھیں تاکھ کسی خانواده کا اداره  ٩لڑکے اور 

کر سکیں، لیکن باوجود اگر کوئی اس قانونی جواز سے استفاده کرنا چاھیں تو انھیں روکا نھیں جا سکتا 
ی میں روکاوٹ نھیں ڈالی  جاسکتی. توجھ کرنی چاھیے  کھ سن بلوغ سے بھی شادی کرنا اور ان کی شاد

  جائز ھے.



  نظر زاویھ جدید پر حقوق کے خواتین میں اسالم

www.OlumQuran.com 

: قانون مدنی کھتا ھے: بلوغ سے پھلے عقد نکاح ولی کی اجازت سے صحیح ھے مولی �٠١تبصره ماده
پر  کی مصلحت کی رعایت  کرتے ھوئے . اس لحاظ سے تو مولود بچی کا اس کے ولی کی صوابدیدعلیھ) 

 ) کیلیھعھ  یھ ھے کھ (مولی باپ اور پدری دادا کسی مرد سے ازدواجت کیا جا سکتا ھے قابل توجھ نکت
مصلحت کی تشخیص صرف اور صرف باپ اور پدری  دادا پر ھے اور عدلیھ اس خاص مورد میں اظھار 

  رکھتی.  نظر کا حق نھیں 

کر جائیں  تو انھیں کوئی  سزا نھیں دی چناچھ باپ یا داد اس مصلحت کی تشخیص میں خطا اور لغزش 
جائے گی اور عقد ازدواج اپنی جگھ پر باقی رھے گا . اس کے عالوه سر سے ماں کی اجازت  اور اراده  
  کا کوئی دخل نھیں ھے اور وه اجنبی کی طرح اس وحشت ناک ازدواجی منظر کا خاموش تماشا دیکھتے .

ے صالح عدلیھ کی ایجاد بھی جمھوری اسالمی ایران کے خانواده کی بقا اور حدود کی حفاظت کے لئ
فرائش اور معاھدوں کا جز ھے اس سلسلھ میں (خاص مدنی عدلیھ) خانوادگی اختالفات کے حل و فصل 

کے لئے بنائی گئی ھے . مرد جب چاھے اپنی بیوی کو طالق دے سکتا ھے اس طرح کی عدلیھ کی بنا ء 
ه کی بقا  میں مددگار ھو سکتی ھےی؟ خاص مدنی عدالت کا طالق کس طرح حدود کی حفاظت  اور خانواد

کے لئے مرد کے یکطرفھ اختیار کے سلسلھ میں صرف مصنفین کی یقین اور میاں و بیوی کے دمیان 
اصرار کر رھا ھو تو عدالت صلح و آشتی کرانے کے سلسلھ میں سعی ھے. اگر کوئی مرد طالق دینے میں 

بور ھے.  چنانچھ صیغھ طالق جاری کرنے کے بعد عورت طالق پر  راضی حکم طالق صادر کرنے پر مج
نھ ھو اور صمنی طور پر عورت کی تفصیر ککی وجھ سے طالق نھ ھوئی ھو تو عورت ، شوھر کے گھر 

میں کرنے والے تمام کاموں کی اجرت المثل کا مطالبھ کرنے کا حق رکھتی ھے اگر مفت انجام دینے کا  
سال مشترکھ زندگی گزارنے کے بعد شوھر بیوی کی تقصیر کے بغیر ماده  ١٠. بالفرض اراده نھ رکھتی ھو

قانون مدنی کے مطابق اپنی بیوی کو طالق دیدے تو   عورت بچھ داری ، شوھر داری اور خانھ  ١١٣٣
  دی جائے گی.  داری جو شوھر کے گھر انجام دی کا مطالبھ کر سکتی ھے اس سلسلھ میں اسے اجرت بھی

بیان ھوا بھت ھی مختصر اور معمولی موارد ھیں ، قانونی عدم مساوات اور اساس جنسیت سے جو کچھ 
متعلق ورنھ بھت سارے موارد پائے کھ اس مختصر کتاب میں گنجائش ھے، لیکن راه حل کیا ھے؟ واضح  

کالت  پائی ھے کھ قوانین کی اصالح کی جائے اور قوانین کی اصالح کرنے کے سلسلھ میں گونا گوں مش
جاتی ھیں کھ ان میں سب سے اھم معاشره کا سنتی اعتقاد ھے. اس وضاحت کے ساتھ کھ بعض لوگوں  

  کے مطابق چونکھ ھمارے قوانیں مذھبی  جنبھ رکھتے ھیں لھذا اس میں تبدیلی نھیں الئی جا سکتی.

٣٩   

اھریں اور علمائے  اور تحقیق میں جو م اور کسی صورت اس کی اصالح نھیں کی جاسکتی اب بررسی
اعالم سے وجود میں آتی ھے ممکن ھے  یھ ثابت ھو جائے کھ کچھ  موارد میں بھتر  سے بھتر قانون 

میں اشاره  کرتا ھے. (زوجھ عمارتوں اور  ��٩بنایا جاسکتا ھے مثال کے طور پر قانون مدنی ماده 
رت کے بغیر قیمت گذاری  ھو درختوں کی قیمت سے زمین  میں استحقاق  بقا کے فر کی صورت میں اج

گی. شیعھ علماء میں بھت سارے افراد کا یھ نظر یھ  ھے کھ عورت ساری میراث سے میراث پائے گی اور 
قانون  ��٩ قانون مدنی ان فقھاء کی آراء سے استفاده  کر سکتا تھا. بنابریں مشاھده ھوتا ھے کھ ماده 

غایرت نھیں رکھتا بلکھ شریعت سے بھی زیاده مدنی کی اصالح صرف اسالم کے پاکیزه احکام سے م
  نزدیک ھے. 

بعض دیگر مسائل میں اس طرح کی صورتحال سے دوچار نھیں ھیں شاید مجموع تشخیص مصلحت نظام 
ایک اچھی راه حل ھو. کیونکھ ایسی قانونی تبعیض اور عدم مساوات موجوده اجتماعی اور اقتصادی 

مردگی  کا سبب ھے اور دوسری طرف داخلی اور خارجی صورتحال میں معاشره کی عورتوں کی پژ
دشمنوں کے سوء استفاده کا باعث ھوتا ھے، چناچھ  ھم مالحظھ  کرتے ھیں کھ مسلسل بین االقوامی 

معاشروں میں جمھوری  اسالمی ایران حکومت حقوق زن کے نقض سے متھم ھوتی ھے جبکھ مسئلھ اس 
  نقطھ نظر سے پیش نھیں ھونا چاھیئے. 

ری نظر میں حکومت ایران ایرانی عورتوں کے ساتھ ھرگز سازگاری نھیں رکھتی کیونکھ بخوبی واقف می
ھے کھ معاشره کے نصف حصھ  کو نظر انداز نھیں کیا جاسکتا . مسئلھ مذھبی احکام کا صحیح ادراک کرنا 
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ھے اور اس طرح اور اس کا زمانھ کے تقاضوں  پر ڈھالنا ھے. خوش قسمتی سے اجتھاد کا دروازه کھال 
  کی مشکالت کا حل فقھا کی ذمھ داری ھے. 

انجینئر خانم زیال موحد شریعت پناھی کا خانم شریں عبادی سے ارتباط کے بارے میں ایک مقالھ کھ ھم 
  سے اس مقالھ کا وھی متن نقل کر رھے ھیں.  ١٩٠یھاں پر جریده ایران فردا شماره 

جریده میں (حقوق زنان پس از انقالب ) کے عنوان خانم شریں عیادی کی کا  ١١ایران فردا کے شماره 
مقالھ منظر عام  پر آیا کھ مقالھ نگار نے مرد اور عورت سے متعلق عمومی سزاؤں کے قانونی مواد پر 

ربط کے سلسلھ میں  بحث و تنقید  کی تھی.ایک تحقیقی مقالھ  قصاص از دیدگاه قرآن  مذکوره مقالھ سے
نظر نواز ھوا کھ اب چھپنے جا رھا ھے. اس طرح کے مقالوں کے درج  اور نشر کرنے کا مقصد  صرف 
روشن فکری ، تحقیق، غورو خوض اور حقوقی و جزائی قوانین کی ھمارے ملک میں اصالح اور تکمیل 

تھاد کی صحیح  اور علمی راه ھے. مقصد یھ ھے کھ اھل نظر  اپنے اپنے نظریات کا اظھار کریں تاکھ اج
نتیجتاً اجتماعی صورتحال کی بھتری اور معاشره سے طبقاتی مظالم (منجملھ عورت سے)گا کا خاتمھ 

  کرنے کی را ه کھل جائے.

�٠  

  اے صاحبان عقول تمھارے لئے قاص میں حیات ھے شاید تقوی اختیار رکو. آیات)

  قرآن کی روشنی میں قصاص سے متعلق ایک تحقیق

مقالھ کا مقصد اسالی سزاؤں کے قانون سے متعلق تحقیقی سواالت ذکر کرنا اور (تائید اور اصالح کے اس 
لئے) فقھاء اور ماھرین سے ان سواالت  کے جوابات کی درخواست کرنا ھے تاکھ ذھنوں سے ابھام اور 

  شکوک و شبھات دور ھو جائیں. 

  سواالت کا عام طور سے دو سرچشمھ ھوتا ھے:

  قانون کے بعض مواد میں تضاد  قرآن کی بعض نورانی آیات کے ساتھ.الف: اس 

ب: عقلی سواالت کھ بعض قانونی مواد میں غور و فکر کرنے کے بعد اس کی تطبیق کے لئے فقھی قاعده 
علوم اسالمی ، اصول فقھ استاد مرتضی مطرھی، آشنائی با  -١سے (آیات) دین میں پیدا ھوتے ھیں . 

  .�٠ص

ں قصاص سے متعلق مختلف احادیث سے استناد نھیں کیا گیا ھے، کیونکھ مندرجھ ذیل احادیث اس مقالھ می
  کے مطابق کھ علمائے شیعھ کا متفقھ  امر ھے اس طرح مالحظھ کرتے ھیں:

، کتاب فصل علم ، باب االخذ ١ما وافق کتاب هللا فخذوه و ماخالف کتاب هللا فدعوه) اصول کافی،  ج -１
پھلی حدیث. ) جو قرآن کے موافق ھو اسے لے لو  اور جو مخالف ھو اسے چھوڑ بالکتاب و النۃ ، 

 دو.
ماجائکم عنی یوافق کتاب هللا فانا قلتھ و ما جائکم یخاف کتاب هللا فلم اقلھ، رسول خدا (ص) نے  -２

فرمایاک ھم سے جو نقل کیا جائے اگر کتاب هللا کے مطابق ھے تو میں نے یھ کھا ھے اور جو کتاب 
 کے مخالف ھے ھم نے (ھرگز بیان نھیں کیا ھے.)(وھی سابق مآخذ.)هللا 

، کتاب فضل علم ، باب الرد الی الکتاب ١ئلونی عن کتاب هللا ) (اصول کافی ، جاذا حدثتکم بشیِءِ◌ فاس  -３
 و النۃ) جب میں تمھیں کوئی چیز کھوں تو اس سے متعلق کتاب میں مجھ سے سوال کرو.

، کتاب فضل علم، باب ، االخذ بالکتاب والنۃ. ١فھو زخرف) اصول کافی ، ج کل  حدیث الیوافق کتاب هللا -４
 . نیسری حدیث) جو حدیث کتاب هللا کے مطابق نھ ھو تو وه حدیث باطل ھے

قانون کے بعض مواد مذکوره باال  ساری احادیث کتاب الھی سے مکمل مھمانیگی  رکھتی ھیں پس اگر اس 
مشاھده ھو تو وه تمام احادیث  جو اس قانون کی تائید  کراؤ ٹ یں بعض قرآنی آیات  سے تضاد اورم

  کرتیھیں، درجھ اعتبار سےساقط ھیں. پس اس مقدمھ کے بعد ھم اصل موضوع کو بیان کر رھے ھیں.:
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  پھال حصھ: قصاص نفس:

ڈرو  الف: قرآن سے تضاد: خدا وند عالم مندرجھ ذیل آیات میں ارشاد فمراتا ھے. (آیات) اے لوگو! هللا سے
اسی هللا سے جس نی تمھیں ایک نفس سے پیدا کیا اور اس کا جوڑا اسی جنس سے خلق کیا.  (آیات) وه 

  خدا وه ھے جس نے تم کو ایک نفس سے خلق کیا اور اس کی بیوی خلق کی تاکھ سکون حاصل کرو.

�١  

ا ، ان تینوں آیتوں آیات)  تم کو ایک نفس (آدم ) سے خلق کیا (ان کی جنس سے ) ان کی بیوی کو خلق کی
سے نتیجھ اور کیا جاسکتا ھے کھ مرد اور عور ت ایک نفس سے خلق ھوے ھیں یعنی عورت اور مرد کا 
نفس ایک اور مساوی ھے. بنابر این اگر مرد ، عورت کو عمداً قتل کر دے تو اس نے اپنے مساوی نفس 

نایت کے برابر ھو ) قتل مرد کو قتل کیا ھے پس تعریف قصاص کے مطابق پھلے (جانی سزا اس کی ج
  سے قصاص لینا چاھیئے. 

، کے مضمون کے مطابق کھ ارشاد ھوتا ھے: (آیات) اور ھم نے ان پر �۵دوسرے یھ کھ سوره مائھ آیھ 
، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے لکھا اس (توریت) میں جسم کے بدلے جسم ، آنکھ کے بدلھ آنکھ 

  . کان، اوردانت کے بدلے دانت وغیره

اسالمی  ٢٠٩قاتل مرد ولی خون کی درخواست کی صورت میں کسی قیدو شرط کے بغیر قصاص ھو. ماده 
سزاؤں کا قانون کھتا ھے: جب بھی کوئی مسلمان مرد عمداً کسی مسلمان عورت کو قتل کر دے  تو اسے 

  دا کر دے. قصاص کیا  جائے گا لیکن عورت کا ولی قاتل سے قصاص لینے سے پھلے مرد کا نصف دیا ا

میں یھی قانون کھتا ھے: جب بھی کوئی مرد کسی عورت کو قتل کردے تو خون کا  ٢۵٨یا اسی طرح ماده 
وارث نصف دیھ ادا کرکے قصاص لے سکتا ھے اور رضایت کی صورت میں قاتل دیھ کے بقدر یا اس سے 

  کم یا زیاده دے کر صلح کر سکتا ھے. 

ونوں ماده قانونی کے اور مذکوره آیات کریمھ سے جو نتیجھ اخذ جیسا کھ ھم مالحظھ کرتے ھیں کھ ان د
ھوتا ھے ، کے درمیان مغایرت پائی جاتی ھے، اور وه قید (لیکن عورت کا وارث قاتل سے قصاص لینے 
سے پھلے  مرد کا نصف دیھ ادا کر دے) کیوینکھ اس قید کے ھوتے ھوئے فقیر خانواده کی کلید اور اس 

  کے ھاتھوں قتل کردی جائے تو وه خانواده خون بھا لینے سے محروم  ھوگا. گھرانے کی عورت مرد

سے اتناد کرتے ھیں کھ ارشاد ھوتا ھے:  ١�٨البتھ اس ماده قانونی کے کچھ طرفدار  سوره بقره کی آیت 
 ا گیا ھے. آزاد کا آزادف بنده کے بدلھ بنده،آیات) اے صاحبان ایمان! قتل کے بارے میں تم پر قصاص لکھ

عورت کے بدلھ عورت، ھمارا جواب یھ ھے کھ استاد عالمھ طباطبائی کے نظریھ کے مطابق تاریخی اسناد 
کی رو سے یھ آیت قبائلی انتقام لینے سے متعلق اور المتناھی خونریزی کی روک تھام کے لئے نازل ھوئی 

  ھے جو زمانھ جاھلیت مین مرسوم تھی .

دوسرے یھ کھ پرتوازقرآن میں آیت هللا طالقانی  کے نظریھ کےمطابق کھ اس آیت کے ذیل میں فرماتے 
ھیں: یھ تقابل تساوی کے اثبات اور خونخواھی میں امتیاز کی نھی کرنے کی طرف  اشاره ھے.  صرف 

ز عمل اسالم اور قاتل آزاد اور عورت کا قاتل قصاص ھو نھ اس کے عالوه چنانچھ  جاھیلیت کا امتیاز طر
موجود جاھلیت  زمانھ طاغوت کی جاھلیت سے پھلے ھے کھ اس کے بدلھ ایک خون کے عوض  خواه 

رئیس  قبیلھ کا ھو یا کسی طاقتور انسان کا ھو بے شمار خون بھائے جاتے تھے. یا متعدد افراد کو بعنوان 
ابل کامفھوم قابل تعریف  نھیں ھے قصاص قتل کرتے تھے یا کسی بے گناه کا خون بھاتے تھے بنابر یں تق

تاکھ  عبد حر کے مقابل عورت ، مرد کے مقابل اور اسی طرح قصاص نھ ھو. (پرتوی از قرآن ، آیت هللا 
  .�۵،ص٢، جطالقانی ، چوتھا ایڈیشن 

سوم یھ کھ اگر اصرار کیا جائے کھ حتماً (آیت کا ظاھری محفوظ ھونا، چاھیئے اور عورت ، عورت کے 
ھو لھذا قاتل مرد سے مقتول عورت کے خون بھا کے عنوان سے قصاص نھیں کرنا چاھیئے. بدلے قصا 

یھ سوال اٹھتا ھے کھ اگر ایک عوت کسی مرد کو قتل کردے تو عورت کو مقتول مر د کی خونخواھی میں 
  کسی قید و شرط کی بغیر قصاص کیوں کرتے ھیں؟



  نظر زاویھ جدید پر حقوق کے خواتین میں اسالم

www.OlumQuran.com 

تدالل کرتتے ھیں کھ یھ آیت ، سوره مائده  کی آخر کار اس ماده قانونی کے دوسرے طرفدار حضرات اس
ناسخ  ھے، بنابریں سوره مائده میں ذکر شده حکم اس آیت کے ذریعھ  منسوخ  ھو گیا ھے.  اس کا جواب 
دینا چاھیئے: اوالً تمام تاریخ نگاروں کی نظر میں سوره مائده آخری  سوره  ھے جتو پیغمر (ص) پرنازل 

سے پھلے ذکر ھوئی ھے ، وه  �۵ویں آیت کھ سوره مائده آیت ١�٨کی  ھوا ھے. بنابراین سوره بقره
  ناسخ نھیں ھو سکتا  چونکھ ناسخ ، منسوخ کے بعد آتی ھے نھ اس سے پھلے. 

سوره ببقره میں ارشاد فرماتا ھے:  آیات)  ھم جب بھی کسی آیت کو نسخ  ١٠٦ثانیاً خدا وند حکیم آیت 
بھتر یا سی جیسی آیت کو جاگزیں کرتے ھیں  کیا تم نھیں کرتے یا فراموش کرتے ھیں تو  اس سے 

ھو کھ خدا تمام چیزوں پر قادر ھے. ( مقالھ نگار بعض آیت کا درست ترجتمھ نیھ کیا ھے ترجمھ ے تجان
ھے: تمھارے (حافظھ ) سے مٹا دیتے ھیں، کیونکھ خدا کے بارے میں فراموشی سے   صحیح  اس طرح 

  کوئی معنا نھیں ھیں.

  ل یھ پیدا ھوتا ھے کھ قصاص میں مساوی حکم بھتر ھے یا عدم تساوی؟اب سوا

دوسرے مفسرین کا خیال ھے کھ یھاں پرکوئی ضروری نھیں ھے کھ ھم اس آیت کو سوره مائده کی آیت کا 
ناسخ فرض کریں کیونکھ سوره مائده  کی آیت حکم قصاص کا بیان توریت اور عیسائیت  میں ھے خدا وند 

ر کے لئے نقل فرمایا ھے، لیکن یھاں (آیات) شریعت محمدی کا حکم ھے اس دلیل سے کھ عالم نے پیغمب
  مورد آیھ  (یاایھاالذین امنوا) شروع ھو چکا ھے. 

ویں آیت میں ارشاد فرماتا ھے: آیات) ھم نے لوگوں کے ھدایت کے �١خدا وندیکھ  سوره آل عمران کی 
   .پھلے نازل کیالئے توریت اور انجیل کو اس سے 

�٢  

،ویں آیت میں ارشاد ھوتا ھے: (آیات) صاحبان کتاب سےبھترین روش سے �٦نیز سوره عنکبوت کی 
  جدال کرو اور ھمارا اور تمھارا خدا ایک ھی ھے اور ھم سب اس کے مطیع اور فرمانبردار ھیں.

کی اب سوال یھ ھے کھ ان آیات کریمھ کے مطابق موسی (ع) اور محمد (ص) کے ماننے والے قرآن 
روشنی میں سارے کے سارے مسلمان شمار ھوتے ھیں. پھر کیا ھوگیا کھ مسلمانوں کے ایک  گروه کے 

درمیان جب ایک مرد کسی عورت کو قتل کردے تو اسے قید و شرط کے بغیر اس سے قصاص لیتے ھیں.  
سے کسی  لیکن دوسرا گروه مقتولھ کے خانواده سے نصف دیھ کا مطالبھ کرتا ھے؟ کیا خدا وند واحد

منطقی دلیل کے بغیر دو غیر واحد حکم صادر ھو؟ ایسی صورت میں آیھ شریفھ (آیات) جولوگ خدا کے 
  نازل کرده حکم کے مطابق فیصلھ نھ کریں پس وھی لوگ کافر ھیں ھر کس طرح عمل کیا جا سکتا ھے؟

  عقل سے تضادک

ئے تو عقلی اعتبار سے کوئی بھی اگر کوئی عادل مرد سکتھ قلبی یا بیماری کی وجھ سے انتقال کر جا -１
دیھ ادا کرنے پر مجبور نھیں کرےگا پھر کونسے عقلی استدالل کی بنیاد کچھ دیگر بے گناه افراد کو 

پر جب کسی بے گناه عورت کی خونخواھی  (جوکسی ظالم کے ھاتھوں قتل ھوئی ھے) کے بدلے اس 
ر ستم دیده خانواده جس نے معمولی مرد سے قصاص لینا چاھیے  تو  اس مقتولھ  کا غم نصیب  او

 گناه بھی نھیں کیا ھے اس ظالم مرد کے خانوادے کے اخراجات پورا کرے گا.

مقالھ نگار کی نظر میں ، اصولی طور پر جب کسی گھرانے  کا سرپرست کسی وجھ سے اسالمی معاشره 
پورا کرنا چاھیے (جب تک کھ میں انتقال کر جائے ، یا قصاص لیا  جائے گا تو عقالً  اسے بیت المال سے 

  اس خانواده کا کوئی رکن  اس خانواده کی مسئولیت اپنے ذمھ نھ لے.

فرض کیجئے کھ ایک بے شوھر عورت چند چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں اور بوڑھے  اور ناتوان   -２
اتی  کر دی ج ماں اور باپ اس کی کفالت میں ھیں، کسی مرد کے ھاتھوں مالی اختالفات کی بنا پر قتل 

ھے، اب قصاص قاتل کےبعد عدالت کی  تارزو کے دونوں پلڑے  کا آپس میں  موازنھ کریں . ایک 
پلڑے  مین بے گناه مقتولھ کا گھرانھ ھو جس نے زندگی کے تمام  ضروری اسباب فروخت کرکے  
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قاتل کا دیت فراھم کی ھے اور قاتل اور ظالم کے خانواده کو دیا ھے اور دوسرے  پلڑے  میں گنھگار  
 خانواده  چند ملیون تومان کے ساتھ جو اس نے بے گناه مقتولھ کے گھرانے سے لیا ھے.

  کیا آپ کی نظر میں ترازو عدالت کے دو پلڑے مساوی ھیں؟

دومرد وں کو نظر میں رکھیں کھ ان میں سے ایک شوھر دار عورت کے ساتھ تجاوز کرے اور  -３
کے مطابق کسی قید و شرط کے بغیر  ٨٢کے ماده گرفتاری  کے بعد قصاص  کی اسالمی سزاؤں 

اسے پھانسی دیدی جائے گی کیونکھ اس ماده قانونی  کے مطابق  زنائے محضھ  اور زبردستی کرنا 
کے قتل کا موجب ھے دوسرا مرد ایک دوسری عورت کو پھلے بیھوش کرتا ھے اس  اس کے بعد 

کھ اس عورت نے  التا ھے اب آپ فرض کریںتجاوز کرتا ھے اور آخر کار اسے قتل کر ڈ ھاس کی سات
بیھوشی  سے ایک گھنٹھ پھلے اپنے شوھر کے ساتھ جنسی رابطھ کیا تھا جو ایک گھنٹھ پھلے گھر 

. اور تجاوز پر کوئی گواه بھی نھ ھو اور قتل کے وقت گھر میں اکیلی ھو،  دوسرا قاتل گرفتار  میں تھا
اس ا جائے گا اور مقتولھ کے خانواده سے نصف دیھ  لیکرھونے کی بعد قتل کے الزام میں محاکمھ  کی

کا قصاص  کیا جائے گا اب نصف  دیھ ادا کرنے اور دوسرے قاتل کا قصاص لینے کے بعد ترازوئے  
عدالت کے دو پلوں کا موازنھ کریں ایک پلڑے  میں اس مرد کا گھرانھ جس نے بغیر  بیوی کے 

ڑے  میں اس مرد کا گھرانھ ھو جس نے تجاوز کیا اس زنائے محضھ انجام دیا ھے اور دوسرے پل
کے بعد اس عورت کو قتل کر ڈاال اور تجاوز کو پوشیده کرنے کا ماحول بنایا ھے چند ملیون پیسوں 
کے ساتھ بے گناه مقتولھ کے گھرانے سے لیا ھے. کیا آپ کی نظر میں ترازوئے عدالت کے دونوں 

 پلڑے یکساں ھیں؟

  صاص دوسرا حصھ اعضا کا ق

  الف : آیات قرآنی سے تضاد :

کی روشنی  میں عضو کے قصاص میں مرد اور عورت دونوں ھی ایک دوسرے کےبرابر  ٢�٣ماده  -１
عضو کے ذریعھ قصاص میں اور جانی مرد عورت عضو کے کم کرنے کی بناپر اسی کے مانند نقص 

پھونچ جائے، مرد کو کچھ دیھ جائے گا. یھاں تک ناقص  ھوئے عضو کی دیھ  کامل ثلث دیۃ تک  کیا 
نھیں جائے گا اور ناقص شده عضو کی دیت  ھاتھ کی دیت کی طرح کامل ثلث دیۃ سے زیاده ھو  تو 

جانی مرد سے اس کے مانند عضو کے قصاص لینے کا اس وقت حکم کیا جائے گا جب اس عضو کا 
ری کا حامی ھے محر ان کی نصف دیا ادا کر دے. ھم دیکھتے ھیں کھ یھ ماده قانونی جھاں تک براب
 نورانی آیات سے ھماھنگ ھے. اور جھاں عدم مساوات اور دیت دینے

�٣      

  اس پھلے حصھ کےاستدالت سے تضاد کا شکار ھے �۵دینا ذکر کیا جائے سوره مائده کیآیت 

  ب) : عقل کے خالف

اس ماده قانونیکےمطالب میں غور و حوض کرنےسے ھمیں اندازه ھوتا ھے کھ اگر کوئیمرد کسی 
عورت کے عمداً  دس عدد دانتوں کو توإ دے تو وه عورت اس مرد کے دس عدد دانتوں کا تقاضا کر 

 ۵سکتی ھے اور اگر وھی مرد اس عورت کا ایک اور د انت توڑ ڈالے جرم زیاده اب وھی عدت 
دانتوں کے توڑنے کا اسی مرد کے مطالبھ کرے تو کیا یھ ١١کا دیھ داد کر کے اسی مرد کے دانتوں 

  ماده قانونی وھی عقل مخالف جرم (کھ تیسرے ) تنبیح کم سے کم ھے کا تقاضا نھیں کرتا. 

ایک بار تاکید کر رھا ھوں جیسا کھ ھم نے پھلے حصھ میں تفصیل کے ساتھ استدالل کیا ھے اگر اس 
موجود ھوں تو ان کے قرآن کی نورانی آیتوں  میں  مورد بحث قانونی مواد سے متعلق احادیث نوشتھ 

  سے مغایرت کی وجھ سے درجھ اعتبار ساقط ھو جائیں گی.
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اس نوشتھ کے آخر میں کچھ سواالت ذکر کئے گئے ھیں اور میں اس قانونی  مواد کے حامیوں سے 
روشن کرنے کے لئے جوابات دیں اور مقالھ نگار کو تھ دل سے درخواست کرتا ھوں کھ آپ حقائق 

  ممنون احسان فرمائیں.

کیا روزه  مره کے تقاضوں کے مطابق  اجتھاد نھیں ھونا چاھیئے ؟ جس طرح سے انتخابات میں  -１
سال پھلے شیعھ  ۵٠عورتوں کیشرکت  پر پابندی لگانے سے متعلق اجتھاد کیا گیا ھے: (کیونکھ 

سے عورتیں ووٹ دینے سے محروم تھیں.)  (کتاب زن و انتخابات از اور سنی علماء کے فتوں 
سلسلھ انتخابات از سلسلھ انتشارات از اسالم چھ می دانیم؟ مولفین کچھ صاحبان نظر ، از 

 .)��تا  ٦٠انتشارات  کتابفروشی طباطبائی،ص
اھمیت ایک کیا ھم بیسویں صدی میں یھ استدالل کر سکتے ھیں کھ ایک جاھل اقتصادی مرد  کی   -２

 تعلیم یافتھ خاتون سے زیاده ھے؟
پیدائشی  اور خونی اعتبار سے دو جنس  (نر اور ماده) کا اگر ایک مرد کسی ایسے شخص کو  -３

ھو کو قتل کردے تو قاتل کو کس طرح قصاص کرسکتے ھیں؟  (کیا واقعا مرد، عورتوں سے 
 .) ٦٨برتر ھیں؟ کورین موت، مترجم ڈاکٹر محمود بحضراد ، 

ر ایک بھائی کا گرده اس کی بھن کو لگا دیا جائے اور کوئی مرد اس بھن کے گرده  درحقیقت اگ  -４
اس بھائی کے گرده کو نقصان پھونچائے اور اسے بے کاربنادیے تو کیا ضارب (نقصان پھنچانے 

واال ) ایک عورت کے گرده کی  دیت  دے گا یا اکی مرد کے گرده کی ؟ کیا یھ مرد جو جانثاری 
اپنی بھن کی نجات کا باعث ھوا ھے ، وه اپنے تمام گرده کے ناکام ھونے کا مدعی نھیں کرکے 

 ھو سکتا؟ 

  ژیالموحد شریعت پناھی.

  گذشتھ دو مقالے اور آیت هللا صادقی تھرانی کا جواب

 خانم شیریں عبادی کے مقالے کا جواب  -１

  بسم هللا الرحمن الرحیم

خواست کی جاتی  کھ  (حقوق زنان پس از انقالب ) نشریھ (ایران فردا) کے مدیر محترم سے در
ویں  ١١اور اسفند(انقالب کےبعد عورتوں کے حقوق) خانم شیریں عبادی کا مقالھ جو بھمن 

شماره کے میں چھپا تھا کا جواب اپنے مطبوعاتی معاھده کے مطابق اپنے نشریھ  میں درج 
  فرمائیں. 

(حقوق زنان پس از انقالب) کے آغاز میں عورت اور مرد کے مساوی حقوق کے دعوی پر 
اعتراض دارد کیا گیا ھے جبکھ اسالمی میں مرد اور عورت کے مساوی حقوق صرف عدالت ،  

ذاتی قدر اور ان کے واقعی اعمال کے مقابلھ میں مساوات رکھی گئی ھے نھ مرد اور عورت کے 
کھ یقیناً ایسا کرنا ظالمانھ ھے  و یا جھالت و نادانی است حتی  عورتوں  ت درمیان نھ کلی مساوا

کے حقوق اور ان کی صنف کے درمیان بھے مساوی نھیں ھو سکتے. جس طرح مردوں کے 
حقوق ایک دوسرے کی نسبت برابر  نھیں ھے کیونکھ ھر ایک کی مادی اور روحانی اوزش اپنے 

ئیکھ  مقابل جنس کے درمیان . خالصھ کے طور عدالت ھم جنس کی نسبت فرق کرتی ھے چھ جا
کی بنیاد پر مردو عورت کے حقوق کا ایک دوسرے کی نسبت مساوی ھونا ھے کھ اس کے 

مخالف مبنی پر  اس لحاظ سے پر انسان کے حقوق کا مساوی  ھونا اس کی ذاتی فکری، اور 
ھی مساوات یا تعجب کی بنا پر ھے عملی صحیح عادالنھ قدروقیمت کی بنیاد پر ھے. اور بالکل اند

  خواه مرد ور عورت کے درمیان ھو خواه 

��  

ھر ایک اپنے ھم جنس کی نسبت ظالمانھ ھو . مثال کے طور  پر مرد کا عورت کی نسبت دیھ کا 
، سوره بقره (آیات) است اور مردوں و عورتوں کے درمیان یھ برابری  نتیجتاً  ١�٨فرق نص آیھ 

مردوں اور عورتوں کے درمیان قصاص میں عدم مساوات ثابت کرتی ھے اور عورت پر مرد 
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ھ فر ذای ، روحانی اور معنوی لحاظ سے نھیں ھے بلکھ اس جھت سے ھے کھ حکم برتری  کا ی
شریعت سےقطع نظر انکار ناپذیر  واقعیت عینی پوری تاریخ اور جغرافیائی میں موجود اورالً 

عورتوں کی تعداد مردوں سے زیاده رھی ھے  اور رھے گی . ثانیاً  مردوں کے لئے زندگی کا 
ی بھی عورتوں سے زیاده رھی ھے. (ان واقعیات کا انکار ناپذیر  ذکر اداره کرنے کی ذمھ دار

دلیل کے عنوان سے نھیں  ھے بلکھ  احتماالً  مرد کے عورت کی نسبت دیھ کا دو گنا ھونا  
مذکوره واقعیات کا وجود ھے . اگر ھم اس کی حکمت بھی نھ سمجھ پائیں  تو عورت اور مرد کی 

قرانی حکم بیان  کریں گے. آخر کار اگر کوئی ان حقائق کو مساوات میں موارد کے ذکر سے 
حکمت کے عنوان سے قبول نھ کرے تو بھی قطعی الصدور  آیات  اور روایات جو مرد اور عورت 

جودیات، قصاص اور شھادت کیفیت بیان کرتی  ھے. قابل تبدیلی نھیں . نماز کی تعداد رکعات کے 
کوئی شخص حتی پیغمبر (ص) ان احکام  کو کسی دلیل اور  کے مانند قابل قبول ھونا چاھیئے اور

عنوان سے تبدیل نھیں کر سکتے. اگر بعض دیگر اندیشان احکام قرآنی کی تبدیلی کی توجیھ میں 
کھا ھے کھ احکام عبارات فردی قابل تغییر نھیں ھیں.  لیکن قرآن کے حقوقی اور اجتماعی احکام 

ل میں مختلف شرائط میں تبدیلی کی صالحیت رکھتے معاشره میں اس کے اجرا کی عکس العم
ھیں مثالً قصاص یا دیگر تمام سزائیں اگر  معاشره میں عکس العمل نھ دکھائیں تو ان کو حاالت 
کے تحت تبدیل کیا جا سکتا ھے. عرض کرو ں گا کھ تمام احکام کا قبول کرنا خود عبادت  ھے. 

مثالً  کھا ھو: ھمارے فردی احکام کو قبول کرو اور ھم قرآن میں کسی جگھ نھیں دیکھتے  کھ 
اور ھمارے اجتماعی احکام کو تشخیص  مصلحت کی بنیاد پر بدل ڈالو یھ بیھوده گوئی  اور فضول 

کھ ایک گروه نے گمان کر لیا باتیں  انسان کی خطا کر اور تحمل غیر مطلق کے  توھمات کا نتیجھ 
ھ ھو. جبکھ وه لوگ توجھ دیتے کھ پوری دنیا مین ھے کھ ممکن ھے وحی الھی  کا کچھ نتیجھ ن

آج  ساری اجتماعی مشکالت قران پر عمل نھ کرنے کا نتیجھ ھے اور یھ محال ھے کھ قرآنی 
احکم صحیح  طور پر اجراء ھوں اور اس کا کوئی نتیجھ نھ نکلے . اس سلسلھ میں مزید تفصیل  

کیا ھے. کھ نتیجھ کے طور  پر عورت اور (رمز وحدت در شریعت ) نامی  کتاب میں ھم نے بیان 
مردوں کی جسمانی ارزش کے درمیان کم ازکم  فرق یھ ھے کھ مردونکے جسم کی ارزش اور 

حکمت عورتوں سے زیاده ھے کھ ه یھاں پر دقیق شرعی اندازه لگانے کے لئے وحی کی طرف 
ھ  کھ (اطیعوالرسول رجوع کرتے ھیں اور مالحظھ کریں گے کھ پیغمبر اسالم (ص) کی نسبت قطی

) کے معنی پر واجب االطاعت  ھے وحی  کے مطابق مردوں کا دیھ عورتوں کے دوگنا ھے اور 
یھ فرق ھرگز ذاتی اور معنوی نھیں ھے، کیونکھ بعض عورتیں  (معنوی اور علمی) لحاظ سے 
 مردوں سے افضل اور اعلی ھیں. چنانچھ بعض مرد یا عورتیں ایک دوسرے پر فضیلت رکھتی

دنیوی و اخروی  کاموں کی ثواب اپنی ھیں (اس کی وجھ بھی یھی ھے) البتھ نیک اعمال اور 
جگھ پر محفوظ ھیں لیکن بدنی اور جسمانی لحاظ سے مرد کی عورت پر برتری  کا جدا گانھ حکم 

  ھے کھ اس کی طرف اشاره ھو چکا ھے.

مییں قصاص لیا جائے گا کھ اور یھ کھ کوئی  مرد کسی عورت کو قتل کر دے تو اس صورت  
مقتول کا گھرانھ خون بھا  کا نصف دیھ قاتل کو دیدے ، ھرگز درست نھیں ، کیونکھ انسان کی 

جان نھ تو کلی طور پر اور نھ ھی جزئی  طور پر خرید وفروخت اور  معاملھ کرنے کے قابل نھیں 
اور مجھے قتل کر دو!  ھے. جیسا کھ کوئی شخص یھ نھیں کھ سکتا کھ میری جان کا دیھ دیدو 

رواں بند صحیح ھو تو مفتول کا خانواده  ٢١٣اور  ٢٠٢کا  اور بالفرض  محال مذکوره قانون
دے ورنھ دیھ   مالی امکان اور درخواست قصاص کی صورت میں مرد کا نصف خون بھا ادا کر

تو قصاص بیت المال اسالمی کے ذمھ ھوگا. چنانچھ اگر کوئی عورت کسی مرد کو قتل کر ڈالے 
کے عالوه امکان کی صورت میں عورت کے گھروالے مرد کا دوسرا نصف خون بھا مرد کے 

ورثاء کو دیں  اور اگر مالی توانائی نھیں ھے  تو پھر اسے بیت المال ادا کرے . (مقتول عورت 
کے ورثھ قصاص لینے کی درخواست کی صورت مین صر قاتل مرد کے نصف بدن کا قصاص 

  تا ھےکھ اس قصاص لینے کا طریقھ  اس کتاب کی ابتدا میں آیا ھے. لینے کا حق رکھ

واط جیسے موارد میں قابل قبول نھیں ھے. عورت کی لاور یھ کھ عورت کی گواھی زنا اور 
نگاه نھ  رعایت کے لئے ھے کھ عورت کبھی ان دو جنسی عمل کے منظر کی طرف   پاکدامنی کی

عادل مرد کی گواھی قابل قبولھے اور اس کا کوئی  ابق صرف چارطکرے. اورقرآن کی نص کے م
بدل بھی نھیں ھے کھ ھم کھ سکیں کھ دو عورتیں ایک مرد کی جگھ گواھی دے سکیں ، کیونکھ 

آیات) لیکن مساحقھ بدل صرف اور صرف دین کے باب میں مقبول ھے نص قرآن کی بنیادپر (
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ت کے نزدیک قابل قبول ھے. (چپٹی کھیلنے)  کے بارے میں صرف عورتوں کی گواھی شریع
   کیونکھ مرد مساحقھ کی طرف دیکھنے کا حق نھیں رکھتا تاکھ بالفرض گواھی دے سکے.

�۵.  

تربیت کے بارے مین بھی اولویت  کی بنیاد پر لڑکی ، لڑکے سے زیاده عورت کی تربیت اور 
آغوش میں رھتی ھے لیکن صرف شائستھ پرورش  کھ مرد اور عورت میں سے جو بھی 

شائستگی  نھ رکھتے ھو تو یھ ذمھ داری  صاحب صالحیت  کی طرف منتقل ھو جائے گی. جنون 
بھی مرد اور عورت کی صالحیت  کے خفی کرنے میں مشترک ھے اور اگر ازدواج کی صورت  

میں عورت سے پرورش کی صالحیت اٹھا لی جائے تو اس کی وجھ یھ ھے کھ شوھر کی 
اداره کرنا اس سلسلھ  می اھم کردار ادا کرتا ھے  کھ یھاں پر  سرپرستی میں ھونا اور شوھر کا

یھ پرورش پھلے شوھر کی طرف منتقل ھو جائے گی . اگر پال شوھر بھی ازدواج کر لے  تو اس 
گی اور حق تربیت متفی ھو جائے گا بنابر ایں  تربیت لحاظ سے اس کی پرورش میں کمی آ جائے 

، قانون کے تحت  ذکر ھوا ھے. لیکن ١١٦٩قانون مدنی  کے باب میں اصلی قاعده وھی ھے کھ
مصلحت شرعی کی بھی رعایت کی جائے  کھ اس کے عالوه طرف طرف یا طرفین  کے لئے 

  کوئی تربیت نھیں ره جاتی.

باپ لڑکی پر والیت نھین رکھتا  مگر از باب مصلحت ده بھی  شریعت  ازدواج کے سلسلھ میں بھی
کی  کے سن بلوغ کے پیش نظر ابتدائی مرحلھ میں کھ نماز کی تکلیف کے حد ود یں اور لڑکا ولڑ

یکساں طور پر قمری دس سالھ  میں اگرچھ  لڑکی کی شادی  کی عمر سے پھلے ھے کھ تقریباً 
سال اور یھ بات کھ مرد جب چاھے اپنی بیوی کو طالق دیدے تو یھ نص قرآنی (اوفوابالعقود)  ١٣

کی صورت میں جایز  اور عسرو مشکل کی صورت میں  کے خالف ھے بلکھ طالق صرف حرج
واجب ھے: اس وقت  عقد الزم میں طرفین میں سے کسی کو فسخ کرنے کا حق نھیں ھے جز 

استثنائی موارد کے البتھ طالق یکطرفھ  مرد کی طرف سے عروحرج کے عالوه حرام اور باطل 
  ھے. 

البتھ عورت بھی عسوحرج کھ حکمین کی مداخلت سے بھی برطرف نھیں ھوتا تو خود بھی  -１
طالق لے سکتی ھے ور حاکم عسرو حرج کے ثابت ھو جانے کی صورت میں اسے طالق 

دے سکتا ھے لیکن عسروحرج  کے عالوه میاں اور بیوی میں سے کسی کو طاق دینے یا 
مرد اور عورت کے درمیان ظاھری عدم مساوات  لینے کا حق نھیں بھر صورت جھاں پر بھی 

دیکھائی دے اگر قرآن اور سنت قطعیھ کے مطابق ھو تو مقبول ورنھ مرد ود ھے ، مثال کے 
طور پر مرد شرعی شرائط  کے ساتھ  ایک ھی وقت میں چند شادیاں کرنے کا حق رکھتا ھے 

س طرح کا حق نھیں ، لیکن عورت (اختالط نطفھ  اور دیگر مصلحتوں کے پیش نظر ) ا
رکھتی لھذا عورت اپنی پاکدمنی  اور اسی کے حدود کی حفاظت کرتے ھوئے  نامحرموں 

 مرد پرنفقھ دینا  واجب ھے لیکن عورت پرواجب نھیں ھے. سے پرده کرے اور 
آخر کار مرد اور عورت کے تمام حقوق اسلمی عدالت کی مطابق معین کیا گیا ھے اور اگر  -２

جاتا ھے  تو شرعی مصلحت شرعی کے عنوان سے مدنظر کو  مومنین  کوئی  اختالف پایا
اور مومنات کے  نزدیک مورد قبول ھے اور مصلحت کے شرعی ھونے میں تاکید  اس وجھ 

گروه کی صالحیت میں  سے ھے کھ مصلحت کی تشخیص سلیقھ ، زبردستی یا کسی خاص
کے خالف ھو تو اس میں نھیں ھے  اور کلی طور پر ھر مصلحت کھ کتاب و سنت کی نص 

منجملھ شرعی مصلحتیں   میں کے باب لیکن عورت کی میراث  مفسده تھا اور مردوں ھے.
کھ ائے نظر  انداز کرنا ایک عظیم ظلم ھے  اور ھمیشھ عورتوں پر زبردستی  کی گئی ھے.  

 مرد کی میراث کے نصف    عورت کی میراث،اور ھوتی ھے یھ  ھے کھ تمام میراث میں 
مراتب میں سے  صرف وصیت اور این استثناء  ھوا  ھے.  اور  ٦نکھ  آیات قرآنی کے کیو

نفقھ کا عورت کی اس میراث کا مرد کی میراث کے نصف ھونا اس بنیاد پر ھے کھ   مرد  
اور عورت   اور عورت نان و نفقھ لیتی ھے کھ نتیجتاً  عورت کی اصل   ذمھ دار ھو تا ھے

کے نصف ھے مرد سے زیاده  ه جائے گی کیونکھ اس کا  مصرف مرد   ١ًمیراث کھ ظاھر 
مرد مرد سے بھت کم ھے ( خالصھ  قرآن کے یھ ثابت  نصوص  وظواھر  ھرگز کسی قانون 
، روایت ، اجتھاد یا کچھ  خاص لوگوں کی تشخیص مصلحت وغیره قابل  انکار نھیں ھے،  

سے قبیح  اور اگر ھم شائستھ  بلکھ قرآن کے خالف کسی قسم کی توجیھ اسالمی نقھ نظر
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انداز  میں آیات قرآنی پر  تحمیل کئے بغیر نظر ڈالیں تو ھم تمام سوالوں کے جوابات دریافت 
 عقل اور علم وغیره کے خطالف ھرگز کوئی اشاره نھیں ملتا.  کر لیں گے اور فطرت 

(تفسیرالفرقان)  عورتوں کے حقوق سے متعلق عربی زبان میں  آخر میں مزید  معلومات کے لئے
(تبصرة الفقھاء) اور کتاب اور سنت کی روشنی میں حقوق نسواں مختصر فارسی رسالھ کی طرف 

  رجوع کریں کھ اس کتاب کے آغاز میں ذکر ھوا.

 . ��١٣/�/٦والسالم  علیکم و علینا و علی عبادهللا الصالحین قم المشرفۃ . محمد صادقی تھرانی 

    �٦  

  پناھی کے مقالھ کا جواب خانم ژیال موحد شریعت

نشریھ (ایران فردا، کے محترم مدیر سے درخواست کی جاتی  ھے کھ خانم مھندس زیال موحد  
) نشریھ ١٩ش کے شماره  ��١٣شریعت پناھی کے مقالھ کا جواب  مندرج ذیل  جو مرداد ماه

ر  سے اس کا میں منظر عام پر آیا تھا  اور اب  کی درخواست پر مطبوعات کے معاده کے اعتبا
  جواب جریده میں شائع  کریں.

خانم موحد نے اپنے مقالھ میں قصاص سے متعلق سواالت کے لئے میں اور شکوک و شبھات 
برطرف کرنے کے لئے جواب کی درخواست کی ھے و عرض خدمت ھے کھ اوالً  اسالمی فقھ کا 

) میں کلیت ھوتی تو پھر قائده  (آیات) دو مشھور افترا ء اور جھوٹ ھے کیونکھ اگر دو (کلما
ھمیں شرع  کی ضرورت  نھ ھوتی اور عقل تمام شرعی احکام پر حاکم ھوتی جبکھ عقل کلی طور 

نھیں  ھے ( مگر اس جگھ جھاں عقالء آپس میں کوئی اختالف نھ رکھتے  پر مطلق اور آزاد 
  ھے. )  ھوں جیسے نقیضیض کا اجتماع  اور امتناع  کھ تمام عقال کے نزدیک  قابل قبول

لیکن وحی اور شرع ھمھ جانبھ طور پر  اور ھمیشھ مطلق  ھیں. پھر مطلق اور غیر مطلق کے 
درمیا ن کس طرح تساوی ھوگی ؟ مثالً  کھا جائے کھ علم خدا (شرع) اور علم مخلوق (عقل سے 

ماخوذ) کے درمیان تساوی ھے؟ اسی طرح مذکوره قاعده تمام نصوص قران کےخالف ھے کھ 
جاننا  ھے  نھ عقل  چنانچھ  دنیا کے تمام  عقالء مین  عقل کل   منحصر شرع  کو وحی میں 
ن کبھی بھی اپنی عقل کی  کوئی حکم معین نھیں فرمایا ھے. بلکھ اپنی   ٩حضرت محمد (ص

زبان  سے وحی کے سوا کوئی اور بات نھیں کھی. (آیات)  ھم یھاں پر مقالھ نگار سے سوال 
رکعت ھو؟  البتھ  ٣سکتی ھے کھ نماز صبح  دو رکعت ھو یا کرتے ھیں کھ : کیا عقل حکم کر 

واضح ھے کھ عقل ، شرع کے تابع  ھے ارو یھ بھی سچ  ھے کھ احادیث کو  قرآن سے مطابق 
دینا اسالم کے احکام شرعی کی شناخت کا اصلی  معیار اور اس کی کسوٹی  ھے جیسا کھ رسالھ 

لیکن قرآن  ٩ساتھ اس سےمتعلق بحث کی  ھے. فقھ گویا (اور دیگر کتابوں میں ) تفصیل کے 
بنیاد پر ھے . صحیح عربی ادب اورلغوی معنی کی داللت کی  سنائے آیات پر  فھمی خود کتاب کی

روشنی میں  اور یھ خود تفسیر  بالرائی ھے کھ شخص  آراء  و افکار اور سلیقھ اور بیرونی  و 
  کی داللت پر تحمیل ھو جائے. اندرونی  اسباب کی وجھ سے یا پیش فرض کتاب مبین

لیکن مقالھ نگار نے انسانی تخلیق سے متعلق  مجموعاً  تین آیات قرآنی سےاسی طرح نتیجھ 
نکاال ھے کھ خدا نے عورت کو مرد کی جنس  سے خلقکیا اور عورت مرد کا نفس برابر ھے 

ونکھ تینوں آیات  جبکھ ان کی نتیجھ گیری  سے ادبیاور معنوی  واضح اعتراضات وارد ھیں ، کی
میں جملھ (آیات) کی تکرار  ھوئی ھی اور یھاں پر (کم) کھ مجموعھ بشری مرد اور عورت  اور 

ایک فرد سے وجود  میں  آیا ھے  نھ دو فرد سے اس وجھ سے کھ  (خلق منھا زوجھا)  کےمعنی 
خلق  عورت کے تخلیق مرد  کی جنس سے ھو تو مطلب  یھ ھوگا  کھ خدانے  مرد کو مٹی سے

کیا  اور عورت کو ایک دوسری مٹی سے آخر کار ھم جنس کا ایک ساٹھ معنی کرنا آیھ (آیات) 
بطور  ناقص ھے یعنی اسے (خلقکم من نفس)  کی صورت میں ھم نے معنی کیا ھے کھ  خلقت 

بشریت کے یھ معنی  ھین جبکھ انسان کی تخلیق  کا سرچشمھ ایک ھی ھے اور وه بھی مرد ھے 
سے پھلی عورت (حوا)  کی تخلیق ھوئی اور ان دونوں  سے باقی مرد اور   مردآدم  ) (نفس واحده

کی خلقت ھوئی ھے تو پھر مرد کا نفس عورت کےنفس سے کوئی  فرق نھ رکھتا ھو جبکھ اس 
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کے بعض حقھ سےاس کی تخلیق ھوئی ھے؟  اور اگر بالفرض مقالھ نگار کےنظریھ کو ھم مان 
جنس ئےی پیدا ھوئی ھے تو کیا امکان ھے کھ دو جنس آپس میں لھی لیں کھ عورت مرد کی 

ارزش کے لحاظ  سے تفاوت رکھتی ھوں ؟ مثالً  دو مرغی  میں سے ایک روزانھ دو انڈے دیتین 
ھو اور ایک روزانھ  ایک انڈه تو کیا دونوں کی جسمانی اور اقتصادی اھمیت ایک ھی ھے ؟ اس 

و کھ عورت کا نفس مرد کے بعض نفس سے خلق ھوا ھے بنا پر خواه پھلے نص قرآن بعد مین ھ
، خواه دوسرے زخ  س کھ مقالھ نگار کا نظریھ ھے کھ عورت کا نفس مرد کے نفس کی جنس 

سے خلق  ھوا ه ان میں سے کسی ایک سے بھی یھ نتیجھ  نھیں نکلتا ھے کھ عورت اور مرد کا 
  نفس بطور مطلق مساوی ھے.

ون بھا کے درمیان  اختالف کے سلسلھ میں مذکوره مقالھ میں مرد اور عورت کے قصاص اور خ
اسی طرح  ذکر ھوا ھے: چونکھ آیت (االنثی باالنثی)  (آیات)  سے پھلے یھ  آیھ  سوره  مائده کی 

ناسخ نھیں ھو سکتی یا سوره بقره کی آیت  (آیات)  کے بارے میں ایک سوال ذکر کیا ھے. 
  ا عدم مساوات کا؟مصاص میں برابری کا حکم بھتر ھے ی

آخر اس کا جواب یھ ھے: یھ سچ ھے کھ نزول کے لحاظ سے سوره مائده  اةری سوره ھے ارو 
کو ما قبل  کو نسخ  کرنا چاھئے لیکن آیھ (آیات)  توریت کے حکم کو بیان کر رھی ھے ا ور 

یفوں   شریعت قرآن کی خاتمیت  کی لحاظ سے قرآن  اور توریت کے درمیان انجیل اور دیگر  صح
سے اختالفی احکام  قرآن مبین  یا توریت  اور دیگر  آسمانی  کتابوں کی ناسخ ھو گی. لھذا ان 
موارد میں آیت  کا قبل  و بعد ھونا حکم  کی نقین میں کوئی کردار نھیں رکھتا بکلھ حکم قرآنی 

ر کسی اختالف برطرف کرنےکا محور  ھے اورشریعت الھی میں نسخ اشکال نھیں رکھتا تکھ اگ
مورد میں نسخ یا تبیین ظاھر ھو اور  قرآنی آیت اس آیت سے پھلے ھو جس گذشتھ شریعتوں کا 

  حکم بیان کیا ھے.

��  

اس کا خیر منھا سے استناد کرتے ھوئے ھونا زیر سوال ھو کیونکھ   ١٠٦سوره بقره  کی آیت 
وره مبارکھ  بقره جب قرآن  کریم گذشتھ شریعتوں  کے حکم  کو نسخ کرےتو خود یھ ناسخیت س

کبھی نسخ ھوتے بلکھ مصلحت تشیع کے  کا مصداق  ھے البتھ هللا کی اصلی احکام   ١٠٦آیت 
مطابق  اور لوگوں کے امتخان اور ایتالء کی وجھ سے زمان  ومکان  کی مصلحت کے مطابق 
بعض شرعی احکام منسوخ ھو گئے ھیں ، پس  نامھ نگار کا مذکوره آیت سے استدالل ان کے 

  سواالت کرنے سے پھلے موضوع تحت  سے خارج ھے. 

یھاں پر بھی اگر کھا جائے کھ : (انفس باالنفس)  اطالق رکھتا ھی اور  دو بعد کے عالوه مرد  یا 
عورت کی عورت سے برابر عورت کی مرد  سے برابری کو  بھی شامل  ھے اس کا جواب یھ 

حم  قرآنی کے عنوان ذکر ھوا ھے،  اس کا ناسخ ھے کھ  آیت (االنثی باالنثی) کھ قرآن کریم  مین 
ھے لیکن چونکھ آه (النفس بالنفس)  (االنثی باالنثی) کے مبین ھونے ساتھ  صحیح  ھے اور 

شاید شریعت توریت میں بھی یھ حکم تھا ، اب مذکوره دو دلیل میں خواه (االنثی باالنثی) اس کی 
کھ وضاحت کی گئی : االنثی باالنثی)  نھ ناسخ ناسخ اور اس سے زیاده عادالنھ  ھے لیکن جیسا 

  ھے  اور نھ منسوخ.

اس وقت مرد کے خون بھا کا دوگنا ھونا عدالت کی خالف نھیں  ھے. چھ جائیکھ  ناسخیت (االنثی 
 ٩پر عدالت کے خالف ھو . جیسا کھ (حقوق زنان پس از انقالب  باالنثی) معین نھ ھونے کی بنیاد

کی ھے. پھلی بات تو یھ ھے کھ ھر ور مین بطور متوسط عورتوں کی  مقالھ کا جواب کی وضاحت
تعداد مردوں سے زیاده تھی اور رھے گی . دوسرے : تمام معاشروں میں مردوں کا تولید مثل 

کرنا عورتوں سے زیاده ھے تیسرے: مردوں کے لئے زندگی ادره  کرنا اور اس کے لوازمات کی 
یھاں پر  مصاص کے باب میں ذاتی یا معنوی ارزش  اور  پابندی  عورتوں سے زیاده ھے،  اور

قدرو قیمت  معیار نھیں ھے چنانچھ  اعضاء کے خون بھا کی بارے میں ھر عضو کا اسی کے 
حساب سےدیھ معین ھوا ھے، اور ان کا دیھ بھی مشترک نھیں ھے اور اعضاء کے قصاص سے 

قران اور سنت کے خالف ھے. اور یھ ماده پر پورا پورا اعتراض وارد ھے کیونکھ  ٢�٣متعلق 
کھ فقیر گھرانھ جو اپنی مقتول خاتون کا عزادار ھے وه قاتل مرد کےگھر والوں کو نصف دیھ دے 
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تاکھ قصاص لے سکے،  اوالً  ایک خاص مورد ھے اور دوسرے  جیسا کھ گذشتھ مقالھ کے 
کا نصف حقھ مورد معاملھ   جواب میں گذر چکا ھے ، ھرگز ایسا کوئی حق نھیں  پایا جاتا کھ مرد

، کا ایک حصھ جو خون کےوارث کو حق دیتا ھے کھ قاتل مرد ٢۵٨قرار پائے،  بنابر این ماده 
سے نصف دیھ دے  کر قصاص لے کتاب اور سنت کے نص کےخالف ھے. (جیسا کھ ھم نے 

ھو آغاز  میھ بسط  و تفصیل کے ساتھ بیان کیا ھے، صرف اس کا نصف بدن  قصاص  کتاب کے 
خواه قطع  کیا جائے یا مفلوج بنا دیا جائے مفروضھ مسئلھ میں کھ ایک مرد نے شوھر دار 

عورت سےزنا  کیا اور ایک دوسرے مردنے شوھر دار عورت کو بیھوش کر کے اس کے ساتھ 
زنا کیا اور زنا کے واقعھ  کو پشیده کیا اور اس کے بعد اسے قتل  کر ڈاال . اور مقالھ نگار نے 

کیا کھ ان دونوں مردوں کے قصاص مین عدالت کی رعایت نھیں کی جاتی کیوں / لیکن   اعتراض
دوسرا ولی خون کی جنب سے نصف دیھ ادا کرکے پھانسی کی سزا دی جائے گی؟  اس  کا جواب 
یھ ھے کھ مذکوره  دونوں ھی حکم غلط ھے کیونکھ صرف اس صورت میں چار عادل  مرد ایک 

رنے کی گواھی دین تو وه پھانسی کی سزا  کا مستحق ھے اس کے ساتھ پھلے مرد کے زنا ک
عالوه بھتان ھوگا اور اس پر حد قذف جاری کی جائے گی. دوسرے کو پھانسی چار عادل مردوں 

کی گواھی کے بعد پھانسی کی سزا دی جائے  گی . اور شاھد نھ ھونے کی صورت میں نصف 
. آخر کار اس بحث کو مکمل کرنے کے لئے ( مقالھ جان کو مورد معاملھ قرار نھیں دیا جا سکتا 

نگار کو  جو جواب دیا گیا  ھے اس کے عالوه) بعض  دیگر ان عورتوں کے اعتراض کرنےسے 
جو کھتی ھیں: مرد کا دیھ  عورت کے دیھ سے دو گنا ھونا مردوں  کو عورتوں کے قتل پر جرات 

نت کی روشنی میں (ماانزل هللا) (جو خدا نے دے گا!  ھم جواب دیں گے اوالً : یھ حکم قرآن اور س
نازل کیا ھے ) کے مطابق ھے اور شارع  حکیم احکام کے تمام  پھلوؤں سے  مکمل آگاھی 

رکھتا ھے. ثانیاً : (آیات) کھو کھ کیا تم لوگ اپنا  دین خدا کو تعلیم دے رھے ھو ) اس بنا پر جن 
بالرای کے ذریعھ اس پر اعتراض نھیں کر  موارد میں ھم احکام کی حکمت نھیں جانتے  تفسیر 

سکتے. کیونکھ اس کا نتیجھ احکام شرع کو اھمیت نھ دینا اور اس پر عمل نھ کرنا ھے. مثال کے 
طور پر کیا ھم زنا سے متعلق کھ سکتے ھیں کھ ایک شاھد سے لیکر تین شاھر کا دیکھنا حد زنا 

وص اسالمی معاشرے بھت کم اتفاق ھوتا کے اجرا ء کا موجب نھیں  ھو سکتا  اور ایسا بالخص
ھے.  کھ چار عادل شاھد ایک ساتھ  زنا کا منظر دیکھیں پس یھ حکم معاشره  زنا مین زیادتی کا 

  سبب ھو گا.
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جبکھ ھم جانتے ھیں کھ خدا وند عالم اس کی حکمت سے زیاده با خبر ھے اور انسانوں کی عزت 
  ے و آبرو اور حیثیت کو کافی اھمیت دیتا ھ

تیسرے:  یھ اعتراض اس وقت صحیح  ھے کھ بالفرض آدم کشی حرام  نھ ھو یا نھ کھ عورت کے 
قتل کی حرمت مرد کے قتل  سے کم ھو ، جبکھ دونوں ھی قتل  گناه اور اخروی عذاب کے لحاظ 

  سے یکساں اور برابر ھیں. 

ھ میں مذکور سوال اس وقت مجموعاً تمام گذشتھ  بحثوں سےیھ بات واضح ھو جاتی ھے کھ مقال
(قصاص میں تساوی کا حم بھتر ھے  یا عدم تساوی؟)  ایک مغالطھ ھے اور بس کیونکھ قصاص 

میں تساوی کا مطلب قرآن میں بیان شده وھی عدالت ھے پس قصاص میں عدالت صحیح  ھے 
ونکھ اور قرآنی آیات بھی اپنی اپنی شان نزول کے ھمراه تقیید یا توسیع کے قابل نھیں ھیں ، کی

قرآن کی  داللت مستقل ھے اور مرحوم عالمھ طباطبائی  و مرحوم  طالقانی  کا نظریھ بھی  (اگر 
ایسا  ھی ھو کھ مقالھ نگار نے سمجھا ھو ) ھرگز نص ، یا ظاھر قرآن  کو کسی مورد میں مقید 

ے کھ ھ نھیں کرتا  کھ جس کی قید خود آیت میں موجود نھ ھو اور ان موارد  میں سے  ایک یھ 
  آیات قرآن میں لفظی  ارو معنوی نکتوں کے لحاظ سے نظر کے بغیر اطال ، تقیید ، نسخ و غیره. 

ویں آیت  �٢مقالھ نے ایک سوال ذکر کیا ھے اور جواب حاصل کرنےسے پھلے سوره مائده  کی 
کے ساتھ  سوال کو ختم کر دیا ھے، مندرجھ ذیل سوال ھوگا: (اب سوال یھ ھے کھ آل عمران کی 

ویں آیت کے مطابق حضرت موسی (ع) حضرت عیسی (ع) اور  ٣٦چوتھی اور سوه عنکبوت 
والے  اور پیروکار  سارے کے سارے  مسلمان شمار ھوتے ھیں لیکن محمد (ص) کے ماننے 

فیصلھ  ھے کھ جب ایک مرد کسی عورت کو قتل کرتا مسلمانوں کے اسک گروه کے درمیان یھ 
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ھے  تو وه دتےکسی قید و شرط  کے بغیر قصاص  کرتا ھے لیکن دوسرا گروه پھلے کے گناه  
ایسا ھو سکتا ھے کھ خدائے وحده الشریک کسی  مقتول کے گھرانےسے نصف دیھ لیتا ھے/ کیا

منظقی اور عقلی دلیل کے بغیر دو حکم صادر کرے؟ ایسی عورت میں آیھ شریفھ  (آیات) سوره 
)  جو لوگ خدا کے نازل کرده حکم کے مطابق  حکم نھ کریں پس  وھی لوگ کافر ��مائده  آیت 

  ھیں) ھر کس طرح عمل کیا جا سکتا ھی/ 

ھ ھے کھ اوالً : مسلمان  کا دو عنوان ھے: ایک عنوان  یعنی  هللا کےسامنےتسلیم اس کا جواب ی 
ھونا کھ اسلم عام ھے اس لحاظ سے حضرت موسی (ع) حضرت عیسی (ع)  اور حضرت محمد 
کے سارے  ماننے والے مسلمان ، موحد اور اھل کتاب ھیں. اگرچھ یھودو نصاری کی آسمانی 

توحید بھی ناقص ھے اور مسلمان کی دوسرا عوان اور ان تکی  کتابوں میں تحریف  ھو گئی ھے
صرف اور صرف ان مسلمانوں کو  شامل جو خاصاسالم کی مطیع  اور فرمانبردار  ھوں کھ سب 

  سے آخری اسالم ھے اور یھ حضرت محمد( ص) کے ماننے والے مسلمانوں کو شامل ھوگا.

حضرت خاتم کی شریعت پر ایمان کیوں نھیں التے اورکچھ آیتوں میں مسلمان نھ ھوئے اھل کتاب 
کو کافر جانا ھے ،مثال کے طور پر سوره بینھ کی پھلی آیت (آیات) کیونکھ ان لوگوں نے دوزخ 

ایک رخ سے کفر اختیار کیا ھے ایک رخ خود اپنی شریعت میں کھ ان کی توحید  ناقص ھے اور 
کفر ھے . پس یھود و نصاری جس طرح  اسالم کے ماننے والے عام  اسالم سے انکاراور آخری 

ھیں ڑ  قران کریم  کے نزول  کے وقت خاص اسالم کا اتباع کریں پس  مقالھ نگار کےلئے معلم 
ھے کھ خدا وند عالم  بع احکام  کو مختلف  شریعتوں مین تبدیل کرتا ھے اور ایسا یقین  ھے کھ 

توں میں سارے احکام یکساں اوربرابر ھیں. چونکھ  اگر تمام احکام رھی تمام تمام شریع
شریعتوں میں یکساں ھوتے  تو پھر متعدد شریعتوں  کے کوئی معنی نھیں ھوتے اور یھ صحیح  
رھے کھ ھم سب  کا خدا ایک ھے لیکن یھ واحد خدا نے وح ، ابراھیم، موسی ، عیسی، اور محمد 

لمانوں میں سے ھر ایک گروه کے لئے شرائع  کی ترتیب کے لحاظ (ص) کے ماننے والے مس
سے بعض احکام کو نسخ کر دیا ھے جیسا کھ بحث کے آغاز میں ھم نے اشاره کیا ھے. اصلی 

احکام  (توحید، نبوت اور معاد) میں نسخ نھیں پایا جاتا ، بلکھ بعض فرعی احام میں اختالف ھے 
طرح سے ھے کھ صرف فرعی حکم کی شکل بدلتی  اساور ان میں سے بعض میں نسخ بھی 

ھے اور اس کی اصل پر کوئی ضرر وارد ھیں  (اس کی اصل کو کوئی نقصان نھین پھنچاتی ) 
مثال کے طور پر محمدی مسلمانوں کے نماز اور روزه  ثابت  ھے. پس خدا وند یکتا ، ایک ڈاکٹر 

دوا ختم  ھو جاتی ھے تو پھر  کی طر ح  کبھی کسی مریض کو کوئی دوا دیتا ھےاور جب وه
دوسری دوا دیتا  ھے. اور مختلف دوائیں ایک حال میں تجویز نھیں کرتا کھ آپس مینمنافات 

رکھتی ھوں؟ کیونکھ تناقض کا باعث ھوں گی بلکھ مختلف  حاالت میں ھر مریض کے حال کے 
  مطابق دوائیں تجویز کرتا ھے.

جواب میں اشاره کیا گیا ھم یھاں بھی عرض کریں اب جس طرح مکرر اور مشابھ  سواالت کے 
گے کھ مقالھ نگار کے مذکوره  سوال میں دو حکم کا فرض  اول کے حکم مینکسی قید و شرط 

  کے بغیر کسی گذشتھ شریعتوں میں نھیں دیکھا ھے.

�٩  

اور دوسرا حکم بھی مورد قبول نھیں ھے کھ پھلے ھم جواب دے  چکے ھیں، اگرچھ ذکر شده دو 
ر واحد حکم کے ھوتے ھوئے مذکوره سوال کا جواب (خیر) ھے یھی آیھ کریمھ سوره مائده پر غی

باالنثی) نھ ھوتا  عمل کرنے کی کیفیت تو عرض  خدمت ھے کھ: اگر (ما انزل هللا) قرآن (االنثی
اور صرف (النفس بالنفس) توریت   اور انجیل دو شریعتوں سے منقول تھا تو ھم اسی کو قبول 

ن افسوس کھ مقالھ نگار نے اسالم  خاتم میں (ما انزل هللا)  کو ترک کرد یا  ھے ے  ھین لیککرلیت
شرط  کے ساتھ  کھ (النفس  اور ھم نے (ما انزل هللا)  کو سابق اسالم میں اپنا لیا ھے وه بھی اس

تمام  بالنفس) حتماً  مرد کا قصاص  عورت کو بھی شامل ھوتا ھے  ھم یھاں پر گذشتھ بحثوں  کے 
جوانب پر نظر کرتے ھوئے مقالھ نگار سے ھمارا سوال یھ ھے کھ اب آیت (آیات)  کن لوگوں کو 

  شامل ھوگی؟
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جواب کے آخر میں جو مذکوره مقالھ کے آخر میں ذکر ھوئے ھیں ، جواب دیا   چھارگانھ سواالت
  جا رھا ھے: 

روزمره کے حاالت  کے مطابق  اجتھاد کے نفی ، صرف اور صرف  موضوع نتیجھ گیری    -１
کے مورد  میں ھے لیکن احکام  اسالمی زمان و مکان  کی تبدیلی سے کسی صورت تبدیلی 
کے قابل نھیں  کھ ھم نے موضوعات احکام میں قبض اور بسط  کا نمونھ  فقھ  گویا رسالھ 

یا ھے منجملھ منی میں قربانی کے باب میں کھ (آیات)  کی بنیاد  میں تفصیل کے ساتھ بیان ک
پر واجب تھا لیکن اس وقت قربانی  کی کثرت  ھے اور  (منی) میں اس کا استعمال کرنے 
والے فقراء  بھت کم ھیں . لھذا  یھ قربانی  موضوعیت  نھیں رکھتی  اور یھ مالی بخش  

ئے مثال کے طور پر مکھ  اور مدینھ یا کسی فقراء  کے لئے کسی اورطریقھ سے انجام پا
دوسری جگھ  فقیر  تک رسائی نھ ھو یھ کھ وھاں قربانی کے الکھوں  گائے، گوسفند اور 
اونٹ زمین کے اندر دفن ھوں یا جال  دیئے جائیں  یا کیڑے مکوڑوں یا کتوں کی غذا  بن  

دین کے نام پر بدترین  جائے، یھ دنیا  اسالم کے کروڑوں بھوکے لوگوں کے مقابلے میں 
وحشیانھ فضو خرچی  اور اسراف ھے. اگر ماضی میں کفار کے فتنھ کے خوف یا درنده 

حیوانات  کے خوف سے نماز کیفیت کے لحاظ  سے سفر میں قصر ھو جاتی تھی  یا سفر 
میں عرکی وجھ سے روزه رکھنا  جسمانی نقصان کا سبب تھا اورافطار واجب تھا  تو اس 

نوں  ھی موضوع بدل چکے ھیں اور بسا اوات سفر کے وقت  اپنے وطن  میں وقت تو دو
اپنے  سے زیاده  پر سکون اورمطمئن  ھوتے ھیں،  مسافرین کے نماز  و روزه سفر میں 

کسی جگھ  قصر  نھیں ھوں  گے اور افطار  نھیں  کای جائے گا. مگر ان جگھوں  پر جھاں  
 اتا ھو.ان خفتھ  اور (عد)  کا موضوع پایا ج

مثال کے طور پر  اونٹ (نحر)  کرنے ار تمام حیوانات  کو ذبح کرنے میں کھ فردی  صورت میں ھاتھ سے تھا لیکن 
کریں اور ایک ساتھ (بسم  فرد یا افراد حیوانات کھ روبھ قبلھ اس وقت مشینری  کے دور  میں موضوع بدل گیا ھے 

  یک  کھٹکا مون کرکے  سب کو ایک ساتھ نحر یا ذبح  کر دیں.هللا) کھ کر جن  زبان میں ھو (با کریا الیکٹران

ایک جاھل اور ان پڑھ مرد  اقتصادی اھمیت  ییھ سچ ھے کھ ایک  تعلیم  یا فتنھ خاتون ک  -２
سے زیاده ھے. لیکن یھ مورد قانون کی کلیت پر اعتراض نھیں بن سکتا اس وقت عورت کا 

اھل مرد سے بھت کم ھے، جیسا کھ ھم نے تولید نسل کرنا اگرچھ عالمھ ھی کیوں نھ ھو ج
(چنانچھ ذکر  تفصیل سے وضاحت کی  ھے یھاں پر معنوی پھلو کی اھمیت کا ذکر نھیں

کے درمیان معنوی اھمیت ، قصاص میں فرق  حکم کی تشخیص میں  مردوں اور عورتوں 
ده سے ھرج و مرج ھے  کھ ھرگز کنٹول نھیں  ھو سکتا،  جیسا کھ  کھا گیا مردوں کا زیا

زیاده  تولید نسل کرنا یقیناً  نا قابل انکار جنبھ ھے. اور مرد و عورت کے قصاص میں فرق 
بھی یھی ھے واقعات اور حقائق میں آخر کا (الحر بالحر)  مردوں کے ایک دوسرے کی 

نسبت  مساوی ھونے دلیل ھے اور (االنثی باالنثی) عورتوں کے آپس  میں خون بھا کے 
لیل ھے  اور یھ دونوں نص مرد اور عورت کے خون بھا میں عدم مساوی ھونے کی د

مساوات پر قطعی دالئل ھیں چنانچھ العبد بالعبد ) عبد اور حر کے درمیان  عم مساوات کے 
 دلیل ھے.

اگر ایک مرد کی ایسے شخص کو جو پیدائشی طور پر دو جنس کا ھو  (مرد اور عورت دنوں   -３
/ مثقال �۵رت و مرد دونوں کے مجموعھ کا نصف دیھ (یعنی خنثی ھو)  قتل کر دے تو عو

 سونا) خون کے وارث کو دے. 
اگر ایک بھآئی کا گرده اس کی بھن کو لگا دیں  تتو وه گرده اس شخص کا ھے جس کے  -４

پاس  اس وقت موجود ھے اور قصاص  کے وقت اس کا حکم اس شخص سے مربوط ھے  
گرده پر ضرب جس نے وه گرده لیا  ھے.  نھ دینے واال بنابریں اگر کسی نے اس بھن کے 

 لگا دی

۵٠  

کا پیوند تھا) نقصان پھنچادے یا اسے بیکار بنا دے تو وه عورت کے گرده کی دیت  کھ جس کا گرده اس کے بھائی
ادا  کرے گا نھ مرد کے  اور اس عورت کا بھائی بیکار گرده کی دیت کا  دعوی  نھیں کر سکتا  ھے کھ پھلے اس 
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کی بھن کا کھالئے کے باپ کے پاس تھا لیکن اب اپنی بھن  کو بخش دیا ھے.چونکھ بھن کو وضع کےبعد گرده اس 
  گا  اور بھائی کسی قسم کا کوئی دعوی نھیں کر سکتا ھے. 

اب قرآن اور سنت کی روشنی میں احکام قصاص سے متعلق مزید معلومات کے لئے  عربی کتابیں (تفسیر الفرقان) 
کی جانب رآن اور سنت کی روشنی میں  فارسی رسالھ  حقوق زن اور توضیح المسائل نوین (تبصرة الفقھاء ) ق

رجوع کریں. اور اس جواب کا  سامنے واال تحریری ، شناھی، حضوری ، ٹیلیفون  ایمیل ، فاکسی، انٹرنیٹی ، اور 
  ٹیلیویژنی اسالم اور مشترک قران سے متعلق محققین کے سارے سوالوں کے جوابات دینے کے لئے آماده ھے.

  دقی تھرانی. والسالم  علی عبادهللا  الصالحین قم المشرفۃ . محمد صا 

  ش.��١٣مھر ماه 

  پھلے جواب سے متعلق خانم مھندس  ژیال موحد شریعت پناھی کا ایک خط: 

آیت هللا صادقی کا شکریھ ادا کرتی ھوں کھ انھوں نے  ناچیز کا مقالھ پڑھنے کی زحمت فرمائی ، جواب میں ھم 
  فھرست وار مطالب ذکر کر رھے ھیں.

انھوں نے جواب کی ابتدا میں فقھی قاعده ، کا  حکم بالعق حکم بالشرع و  کلما حکم بھ الشرع حکم العقل   -１
. جواب : ناچیز نے ایک مذھبی روشنفکر کے عنوان  سے یھ قاعده دو مشھور جھوٹ  اور افترا  جانا ھے 

سان ھیں  جن کی تعریف  استاد مطھری (اوربھت سارےدیگرعلماء ) سے نقل کیا ھے استاد مطھری وه ان
امام خمینی (ره) نے ان کی شھادت پر کی ھے. ایک ایسی عظیم ھستی کی شھادت   پر تعریف پیش کر رھا 
ھوں  جس نے اپنی ساری عمر اسالم کے پاکیزه  اھداف کی راه میں  صرف کی اور گمراھوں اور بے راه 

شھادت پر جس نے اسالم شناسی اور اسالم و روی ، کا ڈٹ کر مقابلھ  کیا ، تعزیت ه ایک ایسے مرد کی 
قرآن کی مختلف فقھ میں نے تطیر تھا. ...)(فراز ھای از پیام امام خمینی (ره)  بمناسبت شھادت استاد 

  مطھری)  

کیا اتنی آسانی سے فقھی قاعده کو جو پوری تاریخ اسالم میں اسالم مخالف عناصر کے خالف کامیاب حربھ رھا 
ھے، رد کیا جا سکتا  ھے؟  کیا آقائے صادقی تھرانی ، قرآن کی نورانی آیات، ناچیز کے استدالالت  اور اپنے 

ل کے سوا؟ دوسری طرف  اسالم کا تعقلی ھونا  استدالالت  سے کیا چیز سمجھی  اور محسوس کی ھے؟  کیا اپنی عق
، ١٨، آل عمران ، آیت ٦١،  سوره  نور ، آیت ٢�٢قرآن کریم کی معدد آیا میں ذکر ھوا ھے جیئے سوره بقره ، آیت 

  . ٢اور سوره یوسف، آیت �١سوره حدید،آیت 

آیتوں سے یھ  ٣کی انھوں نے لکھا ھے کھ مقالھ نگار نےانسان کی تخلیق سےمتعلق  مجموعاً  قرآن   -２
نتیجھ اخذ کیا ھے کھ خدا نے عورت کو مرد کی جنس سے خلق کیا ھے اور مرد و عورت دونوں کا نفس 

 برابر  ھے اس کے بعد اس نظریھ کی مخالفت  میں انھوں نے استدالت پیش کئے ھیں. 

قی اور پیشرفت  جواب: متبرک ھے!  کھ بیسویں صدی میں اور انسان شناسی خونی علم میں اتنی ساری تر
اور قرآن کریم کی نورانی آیات سے ان کی مطابق کرنے کے باوجود  نیز فضائی سیر کرنے سے لیکر  

عورتوں کی پیشرفت  کے باوجود، کمپیوٹر  کے علم سے  ںآپریشن  تک تمام علمی اور عملی میدان می
جاننے کے بعد   ک سب کچھ لیکر  زیست شناسی کی تحقیقات تک،  جسمانی علم سے لیکر سائیکالوجی  ت

بھی یھ  ثابت کرنا چاھتی ھیں  کھ مرد کا نفس عورت کے نفس سے متفاوت  اور برتر  ھے. بحث کی 
 تکرار نھ  ھو ناچیز  ایک استدالل  اور قرآنی  سوال سے بھث کو تمام کر رھا ھے .

 (خلقت انسان از ڈاکٹر یدهللا سبحانی)  -３

ارے موجود تراجم میں خواه مرد کے لئے ھو یا عورت کے لئے کا ترجمھ کرتے وقت  س  کلمھ (نفس)
کھ ارشاد ھوتا ھے: آیات)   وھی  ٢٢معمولی فرق بھی دیکھائی  نھین دیت منجملھ  آیت سوره مائده  کی 

ذات ھے جو کسی  نفس کا دوسرے نفس کے مقابلھ میں نفس کے عالوه قصاص  کرتی ھے یا زمین میں  
 سے قتل کر دے  تو ا نے تمام لوگوں  قتل کر دیا. فساد برپا  کرنے کی وجھ 
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آیت کھ ارشاد ھوتا ھے : (آیات)  اور وه وه ھے جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا  ٩٨سوره انعام کی  
کیا  پھر اس کے بعد تم ثابت کیا اور ایک ودیعت گاه قرار دیا. ....) میرا سوال  یھ ھے کھ آیا اب تک عربی 

کلمھ نفس مرد اور عورت کے  نفس کے الگ الگ  دو معنی دیکھائی دیتے  ب میںلغت  کی کسی ایک کتا
ھیں؟ ناچیز نے منجمد الطالب ، قاموس قرآن اور عربی و فارسی فرھنگ نویں دیکھی  تتو کھیں اس طرح 

  کا فرق اور جدائی نھیں دیکھی.

۵١  

یھ کو قبول کر لیں کھ عورت مرد ایک دوسری جگھ پر استدالل کیا ھے کھ  اگر بالفرض مقالھ نگار کے نظر
کی جنس سے پیدا ھوئی ھے  تو کیا اس بات کا امکان نھیں  ھے دو جنس ارزش کے لحاظ سے آپس میں 

فرق رکھتی ھوں مثال کے طور پر دو مرغیاں ھوں اور ان میں سے ایک روزانھ دو انڈے دیتی ھو  اور 
  جسمانی اھمیت ایک جیسی  ھے؟ دوسری روزانھ ایک عدد تو کیا دونوں کی اقتصادی  اور 

جواب: دلچسپ بات تو یھ ھے اس استدالل سے دوسری جگھ پر اپنے  ھی جواب سے اس طرح متناقض  
جواب دیتی ھیں: دو دوست ھیں کھ ایک تعلیم یافتھ خاتون کی اقتصادی اھمیت جاھل اور ان پڑھ  سے 

  کھیں زیاده ھے لیکن یھ مورد  خاتون کی کلیت کو نقصان نھیں پھنچا تا. 

  کی کیفیت میں فیصلھ محترم  قارئین کے حوالھ ھے. ان تناقضات کے حل

انھوں نے ناچیز کے سوال کے جواب مین کھ : قصاص مین تساوی کا حکم تھر ھے  یا عدم تساوی،   -４
استدالل  پیش کیا ھے منجملھ : اور اگر بالفرض  (النفس بالنفس ) کلیت رکھتا ھو (االنثی باالنثی) اس کا 

 . ناسخ اور عادالنھ  تر ھو گا

جواب : بنده  لغت کے اس استدالل  میں  (عادالنھ تر ؛  کو نھیں سمجھ سکتا ، کیونکھ  یا مسی کی شریعت  
میں مرد وں پر ظلم ھوا ھے )  مرد  کا عورت کے مقابلھ میں قصاص  کرتے تھے  یا اس وقت عورتون پر ظلم 

  ھو رھا ھے.  کھ مرد  کا عورت کے مقابلھ میں قصاص نھیں کرتے.

  

اب سوال یھ ھے کھ خدا وند کریم  ھر قسم کے ظلم کی  اپنے سے نفی کر رھا ھے (لیس بظالم للعبید)  خدا 
)  پس مجبوراً   ھم قبول کریں  کھ ۵١، سوره انفال آیت٨٢بندوں پر ظلم نھیں کرتا. سوره آ ل عمران آیت 

کر سکتے  کے بدلے  قصا ص موسی کی شریعت میں بھی  اور اسالم کی شریعیت میں بھی  مر د کا عورت 
  ھیں. اور یھ عادالنھ ھے. 

لوگوں نے لکھا  ھے کھ : ( موجوده  حاالت کے پیش نظر  اجتھاد  کے معنی صرف موضوعی  نتیجھ اخد  -５
 کرنے میں  ھے لیکن اسالمی احکام زمان و مکان کے بدلنے سے کسی صورت تبدیل نھیں ھو سکتے. 

انتخابات سے  قول نقل  کر رھے ھیں: (مذکوره مقدمات اور دالئل   اور  جواب: ھم براه  راست کتاب  زن
کے بعد  ( علمائے ازھر) کی شورای پارلیمنٹ  میں عورت کی  شرکت سے  متعلق صاف لفظوں  مین 

مندرجھ صورت میں فتوی صادر کرتی ھے ک (سابق دالئل کی روشنی میں شورای فتوای دیتی ھے  کھ 
ویث کے مطابق والیت عامھ کی ھر قسم کھ اس کی نمایاں فرد  قوانین بنایا شریعت اسالم سابق الذکر  م

ھے، یعنی پارلیمنٹ کے اراکین کی بنیادی  ذمھ داری ھے ، عورت کی (اس ذمھ داری) سے دور رکھا اور 
حرام قرار دیا ھے  ( زن اور انتخابات از سلسلھ انتشارات ھم اسالم کے بارے میں کیا جانتے ھیں؟  

  . �٦کچھ صاحبان  نظر؟ صفحھ مصنفین

ے  ھیں کھ مالحظھ کرت فقھا کے فتوای کے بارے میں  اور ھم دوسری  جگھ پر اسی کتاب کے حوالھ سے 
ھماری نظر میں مذکوره باال چار روایت ان لوگوں کے لئے جو بے طرف ھو کر مطالعھ کرنا چاھیں تو ان 

نصب پر عورتوں کے فائز  ھونے پر پابندی  (قانون کے لئے یھ دالئل کافی ھوں گے  اور والیت عامھ کے 
گذاری ، اجراء قانون اور فیصلھ ) کو اس درجھ واضح  کردیتی  ھے کھ ھاری وضاحت  اور تشریح کی 

) ھم دیکھتے ھیں کھ ایک حکم کے عنوان سے �٣کوئی ضرورت ھی نھیں ره جاتی ، (وھی مآ خذ، ص
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رط کے بغیر) حرام  اعالن کی گئی ھے اور مقدمھ کے عنوان عورتوں کی  انتخابات میں  شرکت  (قید و ش
سے پیش کرده دالئل موضوع  کی طر ف کوئی اشاره  نھیں کرتے بلکھ حکم شمار ھوتے ھیں . اجتھاد 

  کے ذریعھ پھر یھ حکم  کیسے بدل گیا؟

ھ کی  یھ خود بھی  دیگر استدالالت سے قانون کے کچھ  موارد پر اعتراض کرتی ھیں جو  اس مقال  -６
 گنجایش سے باھر ھے .

 اس طرح  انھوں نے بعض  دیگر عورتوں سے متعلق اعتراض کا جواب دیا ھے کھ اس مقالھ میں اس   -７
 کی گنجائش نھیں  ھے.

ناچیز  کے دوسرے مقالھ کا جواب  ، انھوں نے اس استدالل  سے کھ ( اگر عورت عالمھ بھی ھو اس کا   -８
 ت بھت کم  ھے)  جواب دیا ھے. تو لید نسل  کرنا  جاھل مرد کی نسب

جواب:  اوالً جس زمانھ مین آبادی  پر کنٹرول  کرنا تمام حکومتوں  (منجملھ  اسالمی حکومتوں) کا مطمع نظر 
  ھو ، پھر بھی زیاده تولید نسل کی طاقت  زیاده سے زیاده  ارزش گذاری کی بنیاد  ھو سکتی ھے؟ 

سل کی طاقت کھو دے  تو کیا آقائے صادقی تھرانی  اس کے سلسلھ ثانیاً : اگر مرد کسی بھے وجھ سے تولید ن
  میں قصاص کا حکم  اس مرد سے الگ  جس کی تولید نسل کی قوت عادی ھو یقین کرتے ھیں؟

۵٢  

 تیسرے سوال کے جواب میں انھوں نے قاتل کے قصاص  کی کیفیت  بیان کی ھے. -９
بریں) اگر کسی شخص  نے اس  بھن انھوں نے چوتھے  سوال کے جواب  میں لکھا  ھے: (بنا  -１０

ھنچایا  جو اس کے بھائی  کا گرده لگایا ھوا تھا، اور اسے بیکار کردیا  وه عورت کے گرده  کو نقصان پ
کے وه عورت کے پورے دیت دے گا   نھ مرد کی اور  اس کا بھائی  بھی بیکار گرده کی دیت کا مطالبھ 

ر اس نے اپنی بھن  کو دیدیا، کیونکھ بھن کو دینے کے نھیں کر سکتا جو اس سے پھلے  اس کا تھا او
 بعد گرده اس کی بھن کا ھو گیا ھے، اور  وه کبھی  اس کا دعوای نھیں کر سکتی.)

جواب: جیسا کھ ھم نے آقا صادقی کے سابق الذکر  استدالالت میں مشاھده کیا ھے ، یھ مرد  عورت  دو 
جنس  کے درمیان ) فرق کے قائل ھیں بنابریں خود یھ نھیں کے  استدالل کے مطابق  وه بھائی جس نے 

ے یعنی  اس کا بھائی ایک اپنا گرده  اپنی بھن کو  دیدیا  ه اور اس نے خود اپنے اندر نقص ایجاد کرایا ھ
مرد کے عنوان سے اپنی نصف توانائی کھو چکا  ھے  ور صرف اس نصف توانائی ( البتھ  آقا صادقی  

  تھرانی، کے نظریھ کے مطابق ) بھن کو ھر یھ  کردیا ھے. 

  نمکا  ینے اپنا   رھائش اگر ھم اور واضح مثال دینا چاھیں تو اس طرح  تصور کر سکتے  کھ ایک بھن  
زلزلھ کی وجھ سے گنوا دیا   ھے اور اس کا بھائی  پھلی منزل  کے دو برابر وسیع  ایک گھر اس  نے 

استفاده  کرتی ھے اور باقی مکان   سے  بخش دیا ھے لیکن اس کی بھن  صرف  نصف وسیع مکان سے
ے  تو بنده کے نظره کوئی  استفاده نھیں کرتی، اب اگر کوئی مرد عمداً   بخشا ھوا گھر   سب خراب  کر د

کے مطابق  گھر کی قیمت  لینے کے لئے  خساره کا دعوای کر سکتی  اگرچھ  اس نے  اس کا صرف حصھ 
  سے استفاده کیا ھے. 

انھوں نے اپنے جواب کے بعض حصھ میں  ایک دلیل کے عنوان سے  عورتوں کا مردوں کی   -１１
 نسب  کم اھمیت ھونا اوالً عورتوں   کی تعداد مردوں سے زیاده ھے  اور رھے گی.)

جواب : ھم یھاں پر بین االقوامی  مردم شماری سے مدد لیں . دنیا کی مردم شماری سالنامھ کے حوالھ سے ( 
  عالمی  مردم شماری تحقیقی  گیتا شناختی ، تعداد ، محمد رضا عسکری) سالنامھ

، میں برابر تھی ١٩٩٠افراد مردوں کی تعداد  ٢٣٠/٢٣١/۵، میں  برابر  تھی. .. ١٩٩٠علمی مرد م شماری، 
  فیصد  کے ساتھ. ۵٠/٣
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بر تھی ، میں برا ١٩٩٠ھم  دونوں مردم  شماری سے نتیجھ اخذ کرتے ھیں کھ پوری دنیا  میں 
،  افراد  پوری   ٣٨٠/٣٨�/٣١، میں  پوری دنیا  میں تمام مردوں کی تعداد ١٩٩٠، یعنی ۵٩٩/٢/٣١٠/٩٢١

  دنیا میں عورتوں کی تعداد  سے  زیاده تھی.

اسی طرح مردم شماری کی لیست سے اس طرح نتیجھ اخذ  ھوتا ھے ( سرشماری عمومی  نفوس و مکن  ، 
  ٠١٠/��۵/�٩ش، میں ایران کی کل آبادی ١٣٦۵ایران، ش،  مرکز آمار ١٣٦۵مھر ماه 

  ٩٦١/٢٨٠/٢۵ش ١٣٦۵ایران کے مردوں کی  مجموعی تعداد 

  �٠�٩/١٦�/٢ش، ١٣٦۵ایران کی عورتوں کی تعداد  

، نفر عورتوں سے زیاده ٩١٢/١١٦/١ش ، میں  مردوں کی تعداد ١٣٦۵یعنی جمھوری اسالمی ایران میں  
  اشرے کے مخلصین میں اضافھ فرمائے  تاکھ ھم  پسندیده  راه حل تالش کریں.تھی .  خداوند عالم ھمارے مع

  والسالم

  شریف پناھی. - م - ق-شکر گزار ، ر

  ش.��/٢٣/٩

۵٣       

  آیت هللا صادقی تھرانی و خانم شریعت پناھی  کے خط کا جواب: 

  بسم هللا الرحمن الرحیم

  هللا.جناب مسئول محترم ایران فردا اسالم علیکم و رحمۃ 

آپ  کی خدمت میں عرض ھے کھ خانم مھندس ژیال موحد کھ اس ناچیزز کے خط کا جواب دیا ھے  و ه 
ش، کو موصول ھوا  درخواست کی جاتی ھے  کھ ایران فردا جریده  میں  چھاپنے  ��٣/١٢/١٣مورخھ 

  یں کی صورت میں مطبوعات  کے قانون کے مطابق  مندرجھ ذیل جواب  اس نشریھ میں شائع  کر

مھندس  ژیال کے خط کے جواب  کا مقصد مسلمان  روشن فکروں کو آیات قرآنی  میں زیاده  سے زیاده 
غور و خوض کی دعوت  دینا  آخر کار بندگی  کا  جذبھ پیدا کرنا  خداوند  حکیم کے  احکام کے سامنے  

مقالھ کا پھال جواب جامع    اگرچھ  مسلمان  آزاد اندیش اور قرآنی شریعت  کے تابع  پر واضح ھے کھ پھلے
  مکلفین کے ذمھ ھے،  مندرجھ ذیل سطروں  میں  تحریر کیا جا رھا ھے. 

افسوس کے ساتھ کھنا پڑ  رھا  ھے کھ اگر نامھ نگار عربی ادب کی جانب صحیح  اور دقیق توجھ رکھتے  
نھیں ره جاتی . چھ  کے جواب میں زیاده  غور و حوض  کرتے تو ان  کے لئے کوئی  پیچیدگی اور ناچیز 

جائیکھ  اس کا جواب دینے میں نقل قول  کا سھارا لیں ، کیونکھ یھ طریقھ  ادبی اور علمی استدالل  سے 
  کھیں زیاده  آسان  ھے، چنانچھ  ذیل میں  مالحظھ  ھوگا. 

خط میں درج  سوال نمبر  ایک  کا جواب  انھوں نے  عبارت  (کلما حکم بھ العقل ، حکم بھ الشرع ) کا  دو 
حصھ  میں جواب اوالً  فقھ سے منسوب قاعده  اور آخر میں (فقھ سے منسوب  اصل)  جانا ھے کھ یھ 

ھ کی طرف  نسبت دی میری  نظر سے  ان کی موافقت کی دلیل ھے؛  کیونکھ مذکوره  قاعده  اسالمی فق
گئی ھے اور جعلی ھے لیکن اس کا کتاب  اور سنت میں کوئی اثر دیکھائی نھیں دیتا ، اسی طرح  مذکوره 

قاعده سے متعلق ھمارے مقدمھ  کو دیکھنے کے بعد  فوراً  کھ اس کو ( دو افتراع اور مشھور جھوٹ ) 
کر گئیں  ھیں،  کوشش کی اور لغزش جانا ھے بعد کی  وضاحت  پر نظر کئے بغیر  جواب  دینے کی 

کیونکھ خود کلمھ افتراء اور مشھور جھوٹ )  اس بات کی دلیل ھے  کھ مذکوره  قاعده  بعض علما کی 
کتابوں موجود ھے، لیکن اسالمی نھیں ھے نھ یھ کھ میں  نے ان کی کتابوں  میں ان کے وجود کی نفی  
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کا نقل قول  کرنے کے بعد مرحوم شھید مطھری کے   کرنا چاھتے ھیں . اس کے بعد مرحوم  امام (ره)
بارے میں دو سوال  ذکر کیا ھے کھ ھم دونوں ھی کا جواب دے رھے ھیں ، البتھ  اس بات کے پیش نظر  

کھ مرحوم شھید مطھری  اور دیگر  علماء موصوم نھیں تھے  کھ ان کی ساری کتابیں  ببطور مطلق  حجت 
الھی  ھے جو تنھا حجت شرعی ھے  خواه وحی کتاب ھو یا وحی اس شرعی ھوں،  کیونک ه صرف وحی  

کے ھمراه   مثبت قطعیھ ھو. ضمنی طور پر مھندس ژیال موحد کی روش کو جاری رکھے ھوئے ھم بطور 
مثال صرف  مرحوم امام کے نقل قول پر اکتفا  کرتے ھیں. غلط  نسبت دینے کے الھام کو  دور کرنے کے 

، میں  مندرجھ ذیل صورت میں درج  ھوا ھے  ٢٦، س٢٠، ص٢٠فھ  نور،جلئے کافی ھے) اور صحی
ناچیز حقیقت میں نھ تکلفات  کے عنوان سے کھتا ھے، غلط فھمی  اور جھالت  میں ضائع عمر  پر 

افسوس  کرتا ھوں اور آپ اسے اسالم کے  عزیز فرزند وں  حوزه ھای علمیھ اور یونیورسٹی  کو قرآن 
(قرآن کی تدریس)  اس کے ھر موضوع  ی طرف متوجھ کرنے کی کوشش کریں. کے مختلف  پھلوؤں  ک

میں اپنا اصلی مقصد اور بلند ھدف قرار دیں . کھیں ایسا نھ ھو کھ خدانخواستھ  اةر عمر میں آپ پر  جب 
پڑھاپے کا حملھ ھو  تو اپنے کئے  پر شرمنده  اور  پیکار  میں گذرے ھوئے ایام  جوانی پر افسوس  

  ، مقالھ نگار کی طرح . کریں 

اب اس بات کی یاد دھانی ضروری ھے اگرچھ نامھ نگار شھید مطھری  سے متعلق مرحوم امام کے بیانات  
سے  استفاده  کرتے ھوئے اس بات  کی کوشش کی ھے کھ مذکوره قاعده اور مردو زن کے خون  بھا کے 

عورت کے خون بھا سے متعلق  فتوی دینے مساوی اپنے  نظره کو ربط  دیں. لیکن مرحوم امام مرد اور 
میں صراحت کے ساتھ  مرد کا خون بھا عورت کے دوگنا  کھا ھے.  جیسا کھ آپ کی تحریر الوسیلھ میں  
موجود  ھے اور تمام علمائے اسالم کا نظریھ بھی یھی ھے لیکن خط میں جو مغالطھ کیا گیا  ھے کھ دو 

اور آیات قرآنی کے فھم  اور ادراک کو مذکوره  قاعده سے ربط    سوال کو لگاتار  رکھ کر استداللی مطالب
دیا ھے کھ اس کا نتیجھ  تشریع عقل کے ساتھ فھم شریعت  کو یکساں خیال کرنا  ھے جبکھ ھم بھی  

، لیکن یھ اس معنی میں نھیں  ھے کھ  دین اسالم کے عقلی  اسالمی عقائد کے اصول کو قطعی جانتے ھیں
قرآن اور سنت  قطعیھ  کی احکام  کے اتباع کرنے کی بجائے  شریعت کے حکم عقل   قبول کرنے کے بعد

کےب تابع جانیں اور اگر بالفرض محال  سابق الذکر  فقھ کی طرف منسوب قاعده  صحیح ھو اور صاحب 
ھ نامھ  کا نظره قبول کر لیں تو کیونکھ  عقل  مختلف ھیں لھذا اس کے احکام بھ مختلف  ھوں گے نتیجھ ی

ھو گا کھ  شریعت تضاد اور تناقض کا شکار ھو جائے گی. جو شریعت حکم کرتی ھے  اور ذکر تمام عقلیں 
  یکساں طور پر وھی حکم کریں  تو پھر شریعت کی کوئی ضورت ھی نھیں  ھے.

۵�  

جبکھ ھم جانتے ھیں کھ احکام شرعی میں عقل صرف کتاب اور سنت س حکم سمجھنے کا وسیلھ  ھے ، 
اس کی مستقل  دلیل ، کیونکھ  جو کچھ  عقل حکم کرے  اگر  ھم ائے شرعی جتانیں تو ایسی نھ کوئی 

صورت میں آیھ کریمھ (آیات)  سے ھم  جنگ کریں گے.  کیونکھ مذکوره آیت ھر قسم کی حکم ( خواه 
تکوینی ھو یا تشریعی)  کو خدا سے مخصوص جانتی ھے  اور اس کے لئے کسی شریک  کی قائل نھین 

عدد آیات نے بھی . اور پیغمبر (ص)  کی سنت بھی حکم الھی سے منقول  ھے، خالصھ قرآں کی متھے 
کبھی کسی صورت انسانوں  کی طرف سے عقل کی بنیاد پر  حکم کی تشریع کی طرف کوئی اشاره نھیں کیا 

ھیں جانا ھے یھاں تک  کھ  دنیا  کی سب سے عاقل ترین انسان پیغمبر اکرم (ص) کو بھی اس سے مبرا ن
  جاتا ھے اور فرمایا: آیات)

اب خط لکھنے  والی محترم خاتون  اس سوال کا جواب دیں  : (کیا عقل خود کو عقل کلی یعنی حضرت 
محمد (ص)  سے برتر  جانتی ھے ؟ اب پورے اطمینان  کے ساتھ  پھلے صفحھ پر سطور سوال کے جواب 

و قرآن کی آیت کے مخالف  کھ تشریع  کو خد س میں ھم کھیں گے، ھاں، فقھ سے منسوب قاعده کو ( ج
مخصوص  جانتی ھیں کو مردود  جاننا چاھیئے.  کیونکھ ا سالم  کے خالف ایک قاتل  مربھ ھے اور رھے 

البتھ  انھوں نے اب تک اس سوال کا جواب نھیں دیاھے: ( کیا عقل حکم کر سکتی ھے مثال کے طور گا. 
  رکعت ؟  پر  ماز صبح دو رکعت ھو گی یا تین

کاجواب : خط کے اس حصھ میں (حضرت  کھ) مبنی خوبصورت  مقدمھ  کے سھارے کھ  ٢سوال نمر 
بیسویں صدی میں اور انسان  شناسی اور خون  شناسی  کے علم میں اتنی  ساری ترقی کے دوران  کی 

خون بھا سے قرآن کریم کی نورانی آیات سے تطبیق  دینے کے باوجود  انھوں نے مرد   اور عورت کے 
متعلق حکم الھی کھ مخدوش کرنے کی کوشش کی ھے . جبکھ  ان کا درجھ  اس سے زیاده  حیرت انگیز  
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ھے کھ اصرار  کر رھی ھیں آیھ (االنثی باالنثی)  کو اپنی رائی کے مطابق  تطبیق دیں نھ اپنی نظر کو اس 
پیشگوئی  کی تھی اور  نھج   کے مطابق . البتھ حضرت امام امیرالمؤمنیؑن نے اس مشکل سے متعلق

خطبھ میں بعض حملوں میں فرمایا ھے: (آیات) یعنی حضرت قائم (عج)  (ظھور کے  ١٣٨البالغھ کے 
کھ لوگ قرآن کریم  کو اپنی رائے پر تطبیق دے  بعد) لوگوں  کے نظریھ کو قرآن پر تطبیق  دیں گے جب 

ت غور و فکر کرنے اور تعصب سے خالی رھے ھوں گے.یھ خود تفسیر بالرای ھے کھ کوئی براه راس
میں تدبر کرنے سے پھلے علمی  مطالب  کو قبول کیا  ھے اور اس کے بعد قرآن  کی طرف   آیات قرآن

مراجعھ  کرے  جبکھ  انسانی علمی نظریات مطلق ھیں ھیں لیکن وحی الیھ مطلق  ھے اور تمام قرآنی آیات 
کے مطابق خدا کے علم  مطلق کی بنیاد پر نازل ھوئی ھیں.  پس بعض موارد میں کھ انسانی  علوم قرآن 

نھیں ھیں میں  انسان  کا نقص  نھ هللا  کے علم مطلق  کا جبکھ  خدا نے  مرد کا خون بھا عورت کے دوگنا 
معین فرمایا ھے تو کیا اس  سلسلھ میں  انسان کا محدود علم  خدا کے ال محدود  علم پر اعتراض  کر سکتا  

  ھے جبکھ خدا حکیم  اور عادل  ھے . 

ب کے دوسرے حصھ  میں اس طرح  ذکر ھوا ھے:  (میں نے اب تک نفس کے دو  کے جوا ٢سوال نمبر 
الگ الگ معنی نھیں دیکھے ھیں ) جواب یھ ھے  ھم بھی اس نظریھ کے موافق ھیں لیکن میں آپ سے 

سوال کرتا  ھوں کھ اگر کوئی لفظ  چند  چیزوں کو شامل ھو  تو کیا اس نے چند چیز کے دوسری چیزوں  
ے معنی میں ھے؟ مثال کے طور پر کلمھ (شتی) خالق اور مخلوق دونوں کو شامل ھے؟ سے برابری  ک

بھی ایس صورت میں کیا خالق و مخلوق دونوں برابر ھیں / یھ سچ ھے  کھ رسول گرامی اسالم (ص) 
نفس ھیں اور سلمان فارسی بھی  نفس)  ھیں تو کیا یھ دونوں نفس گرامی برابر ھیں؟ پس مرد اور عورت 

ں نفس ھونے کے باوجود اھمیت اور کارآمد ھونے  میں ھی صرف متفاوت  نھیں ھیں  بلکھ عورتیں دونو
مردوں کی طرح  ایک دوسرے سے الگ  اور متفاوت  تیسإ جواب  کا جواب:  آیھ کریمھ (انثی باالنثی)  

درمیان  قرآن کے واضح اور آشکار حکم کے مطابق  ھنھ الذکر  باالنثی)  مرد اور عورت کے خون بھا کی 
کا الگ الگ حکم ھے . خواه ھم کوئی دوسری دلیل  رکھتے ھوں یا نھ ، کیونکھ  خدا  وند عالم  مطلق  

ھے.  اور ھم محدود  ھیں  اور ساری حکتوں کو نھیں  سمجھتے ، ثانیاً  ھمار استدالل  (اگر)  کے مبنی پر 
نھ  کے مقابلھ میں عادالنھ تر اس کے تھا نھ توریت کی حکم پر قصاص میں مساوات ھو اس وقت عادال

معنی  واضح ھیں . لیکن  مطلب کے مزید واضح  ھونے  اور سمجھنے کے لئے  ھم مثال دے رھے ھیں. 
مثالً  تمام  لوگوں کی نسبت عادالنھ  رفتار  رکھنی چاھیئے  لیکن نتیموں کے ساتھ نیکی کرنا  چاھیئے  کھ 

کھ عدالت واجب ھے لیکن یتیم کے ساتھ  نیکی  کرنا اس سے عدالت سے باالتر ھے. التبھ صحیح  ھے 
عادالنھ رفتار حسن سلوک  سے پیش آنا دوسرا واجب  اور عادالنھ  تر ھے کھ اگر اس کے مال کی نسبت 

رکھی جائے  ایک واجب عمل ھوا لیکن دوسرا واجب  کھ احسان ھے، ترک ھوگیا ھے.  اسالم کی ابدی 
بھی  ھے کھ  احکام کے تمام جوانب  پر هللا کے علم مطلق کے مطابق   شریعت میں اسی طرح (ممکن )

رعایت کی گئی  ھے. عورت کا عورت سے قصاص عادالنھ تر ھے اور ھر ایک اپنی جگھ  پر دوست ھے 
لیکن نکتھ  یھ ھے کھ آیھ  (النفس بالنفس)  مرد اور عورت کے خون  بھا کا برابر ھونا مشخص نھیں 

  ھے.

۵۵  

مطلق  نفس کو نفس کے برابر  جاتا  ھے لیکن  آیھ کریمھ (النثی باالنثی)  نے اس کی وضاحت بلکھ بطور 
کی ھے اس بنا پر مذکوره اھم نکتھ کی بنیاد پر توریت اور قرآن کے دونوں ھی حکم ایک دوسرے کے 

  مانند اور عادالنھ  ھوں گے.

کھ پھلی انثی قاتل اور اور دوسری  مقتول   ثالثاً : (االنثی باالنثی) کا اختصاص  اس بات  کی عالمت  ھے
کے قتل کے بعد صرف  قاتل عورت  سے قصاص  عورت  یھے پس  مذکوره آیت کی نص کے مطابق کس

لیا جائے گا نھ مرد ئے چنانچھ  (الحربالحر)  میں اور (العبد بالعبد) میں صرف مرد ( آزاد ،  آزاد ئے اور ( 
ھ  مذکوره باال آیت کا مفھوم  مرد مرد اور عورت کے قصاص کے عبد، عبد سے) قصاص  لئے گا.  خالص

کرتا ھے  کھ  اگر عورت اور مرد   درمیان فرق  اور اسی طرح  آزاد اور غالم کے درمیان فرق کو واضح 
کے اسی آزاد اور غالم قصاص  درمیان فرق   ھوتا  تو مذکوره باال اختصاص  غلط ھوتا. اس بناپر  اگر ھم 

(النفس بالنفس)  ناسخ  ھے. لیکن جیسا کھ ھم نے پھلے حقھ میں اشاره کیا ( االنثی باالنثی)  فرض کریں  
  کا اختصاص (النفس بالنفس)  کا  مبین بیان کرنے واال) ھے 
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پانچویں کے جواب کے جواب:  ھم  کھتے ھیں کھ خدا وند حکیم  کے احکام میں ایک دوسرے  کی نسبت 
ھے،  لیکن افسوس کھ  کوئی تضاد نھیں پایا جاتا اور زمان و مکان  کے لحاظ  سے تبدیلی  کے قابل نھیں 
رو اگر مختصر طور پر اجتھاد  میں فرق ھے.  جو اجتھاد کتاب اور  سنت کے مبنی پر  وه تشریع  ھے ، ا

قرآن  اور سنت کی بنیاد  کی رعایت کے جائے تو اکثریت کا  اجتھاد ایک دوسرے کے مطابق  ھوگا.  
کیونکھ خطا  س معلوم  نھ  ھونا  عامل  اتفاق اور اتحاد سے مانع ھے . اس بات کے پیش نظر کھ قرآن  

 کے حجت بالغھ میں مذ اختالف صفر تک اور سنت کے احکام بیان للناس ( لوگوں کے لئے بیان اور هللا
  پھنچ جائیں گے یعنی پھر اختالف ھی نھیں ره جائے گا. 

اب ھم  علمائے االزھر  اور فقھائے  شیعھ  دونوں کے ترتیب وار فتوی کی تحقیق کر رھے ھیں اور  
سے مخلوط  مالحظھ  کریں گے کھ علمائے ازھر کے نظره میں (چند لحاظ)  حم اور موضوع ایک دوسرے  

ھو گیا ھے اور ایک دوسرے کے مخالف ھیں. اس معنی میں کھ پارلیمنٹ کے اصحاب میں عورتوں کی 
شرکت والیت عامھ اور تشریع قانون سے کئی ربط  نھیں ھے اور تشریع قانون  بھی  والیت عامھ سے 

ورت کا ( پیغمبر اکرم کوئی  ربط نھیں رکھتا، کیونکھ قانون کذاری  نھ تو مرد کا حق ھے اور نھ ھی  ع
(ص) بھی  کھ عاقل ترین  عقالء میں تشریع کا حق نھیں رکھتے ) بلکھ یھ خدا کا حق ھے . جیسا کھ 

بحث ھو چکی ھے . اسی طرح  پارلیمنٹ کے ممبروں کا اصلی فریضھ  ان موضوعات تفصیل کے ساتھ  
ں فقیھ  نے استنباط  کیا ھے . کی احکام سے مطابقت کرنا ھے جو قرآن اور سنت  قطعیھ کی روشین می

اور ھر ملک کا  کسی بھے امر میں باھر  ماھر مرد ھو یا عورت کا بل  مشوره کے بعد موضوعات کی 
احکام سے مطابقت کرنے صالحیت رکھتے ھیں . اور کتاب اور سنت کی روشنی  انتخابات میں عورتوں  

ن و سنت کی بنیاد پر  والیت عماه یا معاشره  کی شرکت کی حرمت پر کوئی  خاص نھیں ھے . آخر کار  قرآ
پر فائز  ھونے کی  کی رھبری  مرد سے مخصوص ھے . بنابراین عورتوں کا والیت عامھ کے عقیده  

ممنوعیت شیعھ فقھاء کے فتوی کی عوان سے صحیح  ھے لیکن انھیں  کے فتوی  کے مطابق والیت 
کلی طور پر والیت عامھ کا  مالک  ھوانا  مرد سے  عامھ کی تعریف معاشره  کی رھبری  کے عنوان سے 

مخصوص ھے لیکن بعض قوانین ک ا اجراء کھ والیت سے باالتر ھے عورت  اور مرد کے  درمیان  
مشترک ھے اور قضاوت  کے باب میں بھی کتاب  اور سنت کی روشنی  میں عورت کے فیصلھ کرنے کی 

نھیں ھے بلکھ معصومین (ع)  کی نسبت  میں یھ  ل حرمت یا اس کے وجوب  پر ھمارے پاس کوئی دلی
عبارت ( لیس علیھن)  مورد تاکید واقع ھوئی ھے کھ  عورتوں پر فیصلھ کرنا واجب  نھیں ھے، مذکھ حرام 

ما (لیس  علیھن) کو  (لیس  لھن)  ھو، یعنی  عورتوں کا فیصلھ کرنا جائز   ھے لیکن بعض فقھاء نے 
ت کی قضاورت کے حرام ھونے کا ) فتوی دیا ھےف پس جیسا کھ مالحظھ سے خلط کر دیا ھے اور ( عور

  ھوا  اجتھاد آپس میں تضاد رکھتے ھیں  نھ خداوند علیم اور حکیم کے  احکام .

نمبر  کا جواب کاجواب:  دونوں  ھی مورد مین استداللی  توضیحات بحث  تکمیل  اور حجب شرعی  �اور٦
  کے  اعتراض  کا سابقھ بند ھو جائے.    پر ھر قسم قصاص  کے اتمام کی خاطر تھی تاکھ  حکم  

کا جواب: پھلے  سوال  کا جواب : ھاں،  یھ ایک ثابت اور پائیدا  قانون ھے کھ کلی طور پر  ٨جواب نمبر
تولید  کی صالحیت قیمت گذاری کی بنیاد   پر زیاده  سے  زیاده  ھوگی.  خواه اقتصادی مسائل میں ھو یا  

گانے واال قانون تولید کی اس کے عالوه ف اور  حکومتوں کی جانب سے  آبادی  کے بڑھنے  پر روک ل
صالحیت  کے کم ھوئے سے کوئی  ربط نھیں رکھتا. اس وقت اگر اس کی تولید مثل  کو کسی  زمانھ میں 
چیراً   روک  دیں تو بھی اس کی صالحیت  اسی طرح پوشیده  اور موجود ھے کلی طور پر مرد  کی تولید 

  قتل کی صالحیت دو لحا ظ  سے عورتوں سے زیاده ھے . 

  زیاده ھوتی ھے.  طوال، یعنی  مرد کے اندر تولید قتل  کی صالحیت عورت سے زیاده  ھوتی اور اس کی عمر  بھی 

۵٦  

کیونکھ  عورت یائسھ  ھوتی ھے لیکن مرد کی صالحیتیں مدتوں باقی رھتی ھیں . اسی  طرح عورت کو حیض  و 
  حاالت کا سامن  نھیں  ھوتا .   نفاس  کی حالت میں مخدور  پیش  آتا ھے مگر مرد کو یھ مذکوره

عرضاً  یعنی آیھ کریمھ  ( ...آیات)  کے مطابق  مرد ایک ھی وقت میں ایک عورت سے   -３
زیاده سے  شادی کر سکتا ھے   اور یھ حکومت کے قانون کا مخالف بھی  نھیں ھے. 
اج اورتلید مثل بیشتر  کا مصداق ھے ، اگرچھ  قانون کو یھ حق  حاصل ھے کھ  اس ازدو
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وقت شریعت حکومتوں کے قوانیں کی تابع نھیں  ھے جب تک  کھ بچوں سے  مانع ھو اس 
کی غذا فراھم کرنے   اور تربیت کرنے میں عروحرج نھ پایا جائے  تولید آزاد ھے. اور آیھ 

 کریمھ (آیات) کے مطابق  خوشحالی  کی صورت میں تولید مثل واجب ھے.
 ٣ص کا حکم  دونوں ھی مورد  میں یکساں ھے کھ دوسرے سوال کا جواب :  نھیں، قصا  -４

نمبر،  جواب کا جوابک ٩نمبر  کے جواب کے جواب میں  اس کی علت بیان ھوئی ھے. 
تیسرے سوال کے جواب میں مبلغ دیھ کی تعین  پر اکتفاء کرنا اس  وجھ سے تھا کھ مرد کو 

 کی صورت میں قصاص کرتے ھیں . ٩کسی دوسرے مرد کے قتل  کرنے
،   کا جواب:  اوالً  ناچیز مرد اور عورت کے درمیان معنوی اور روحانی ١٠جواب نمبر   -５

اھمیت  کے تفاوت کا نھ قائل تھا اور نھ ھوں ،  جیسا کھ قرآن کریم کا اتباع  کرتے ھوئے ھم  
عر کریں گے : (آیات)  یقیناً  هللا کے نزدیک  تم میں  و ه عزیز  اور مکرم  ھے جو سب سے 

با تقوی ھو . مرد اور عورت کے مورد میں  حکم قصا  کی تشریح  خدا کے حم سے  زیاده
ھے اور ھم سے کوئی رابطھ نھیں رکھتی ف چونکھ  ناچیز اس کا قائل  نھیں ھے بلکھ ناقل 

ھون  وه بھے اسوة حسنھ  کی پیروی کرتے  ھوئے یعنی رسولخدا   (ص)  کھ آنحضرت  
ے والے تھے . جیسا کھ (آیات)  تم سے (پیغمبر (ص))  بھی  احکام خدا وندی کے نقل کرن

 تمھیں فتوی دے گا.فتوی طلب کرنے ھیں تو (ان سے) کھ دو خدا 

ثانیاً : ھاں، وه بھائی جس کا گرده اس کی بھن کے گرده  کے مقابل دوگنا اھمیت رکھتا ھے 
یکن  ان ایثار اس نے ایک  گرده دے  کر کچھ  مقدار میں عمل  سے ھاتھ دھو بیٹھا ھے . ل

کے مقابلے میں اپنی بھن کی نجات ک باعث  ھوا ھے، اس بنا پر  ھر شخص آسانی سے 
سمجھ  لیتا ھے ھے کھ بھن کی جان  بچان  بھائی کے جسم میں نقص آنے  سے زیاده اھم 

ھے، اور  بدن  میں جزئی نقص بھن کی حیا ت  ر کھ کلی نقص کی تالفی ھے سے کمتر  
ے ایک مرد   کے عنوان سے اپنی فعالیت  اور سرگرمی کو کھو بیٹھا ھے در حقیقت اس ن

ھے.  لیکن اس نے  اپنی  انسانی فداکاری سے اپنی تمام تر حیاتی چیز  اپنی بھن کو دیدیا 
ھے . اور خط میں جو مثال ذکر  کی گئی ھے وه مذکوره  باال موضوع سے کوئی  ربط نھیں  

اس کے بعد کھ بھائی نے اپنے سابق گھر اپنی بھن کے  رکھتا ف کیونکھ مذکوره  مثال میں 
سابق گھرکے  دوگنا تھا. وه اپنی بھن کو دیدیا تو بھن  پورے گھر کی مالک ھو گئی  اگرچھ 
اس کے نصف   سےاستفاده  کرے  اور گر کوئی عمداً  گھر  کے دوگنا تھا وه اپنی بھن کو 

چھ  اس کے نصف سے استفاده کرے  اور دیدیا  تو بھن پورے  گھر کی مالک ھوگئی .  اگر
اگر  کوئی عمداً  گھر  کو خراب کرڈالے  تو وه بھن  پورے  گھإ کا خساره اس سے لے گی 
کیونکھ وه پورے  گھر کی مالک تھی ، البتھ  ناچیز کو حیرت ھے کھ  مذوره باال موضوع  

  کو گرده  ھبھ  کرنے سے کیسے  ربط دیا ھے.

ب: اوالً  قرآن  کی روشنی میں ( هللا کے نزدیک)  مرد  اور عورت ،  کا جوا١١جواب نمبر  
معنوی اور روحانی  قدروقیمت  کا تقوی  کی بنیاد  پر محاسبھ  ھوتا ھے ثانیاً  مردوں کی 

درمیانی آبادی    نسبت عورتوں کی تعداد زیاده ھونا پوری تاریخ میں مردوں  اور عورتوں 
: یھاں پر انسانوں  کی تعداد  هللا کے علم مطلق  کے مقابل  اور تعداد  سے مربوط  ھے ثالثاً 

جو پوری  تاریخ  سے  مربوط  ھے،  واقع ھوا ھے کیونکھ  پھلی طرف میں  کسی زمانھ 
بتائی گی تعداد (وه بھ ایک انسان  کے لحاظ سے مردوں کی تقریبی تعداد  عورتوں سےزیاده 

الً (بالخصوص یکسری زیبا کی عورتیں بتائی گئی ھے، جبکھ دیھات  کی عورتیں  معمو
ھوتی ھیں) خود کو مردم شماری  کی فھرست میں نھیں التی . ور دوسری طرف ھم دیکھتے 

ھیں کھ خدا وند عالم  مرد اور عورت کی دقیق تعداد  جانبھ  کے باوجود (جنگوں اور دیگر 
دواج  کو جائز  جانا ھے. اسباب و ملل کی بنیاد پر ) (مثنی و ثالث و رباع) کی حد تک تعدد از

اب ھم نامھ نگار سے سوال کر رھے ھیں کھ : کیا هللا کے علم مطلق  کے مقابلے میں 
  انسانی  مردم شماری کی کوئی اھمیت ھے؟ 

آخر کار آپ آیھ کریمھ ( مثنی و ثالث و رباع)  کےبارے میں کیا کھتی ھیں/  کیا آپ علم الھی 
اختتام پر  ایک ادلی سوال کریں  گے . اگرچھ  کو بھی خطا جانتی ھیں؟ اس جواب کے

ثی باالنثی)  کے مبین  ھونے سے متعلق  ناچیز کے استدالل النا(مھندس ژیال  موحد)  نے   (
اور اصلی جواب  کی جانب  اور نھ ھی اس کے منسوخ  نھ ھونے  کی طرف کوئی اشاره 

  نھیں  کیا ھے. 
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طمابق مقالھ میں مذکور تینوں . آیتوں کے ترجمھ سوال کا مقدمھ: اوالً : ان کی تصریح  کے م
بنیاد پر  (نفس واحده)  مفرد اور  میں (نفس واحده) حضرت آدؑم  ھیں ثانیاً  عربی ادب  کی 

خاص ھے  اور (من)  کے معنی بھی لفظی اعتبار سے یھیا پر (تیعیض ھے . بنابریں (خلق 
زوجھا  ...) تفسیر باالرائی کے عالوه  یعنی ( اس سے اس کا  جوڑا   خلق کیا. ثالثاً   عورت 

ے  تاکھ یھ جنس کی ضرورت  نھیں  ھ  کا انسان ھونا یقینی ھے  اور اس کی وضاحت کی 
  تعیین کریں. ھمارا آپ سے سوال یھ ھے کھ آپ نے مقالھ میں درج  شده تینوں

۵�    

معنی کیا ھے/ ضمنی طور پر  آیتوں کو (اس کی جنس سے ) اس کی بیوی کو خلق کیا .) 
خط کے آخر میں اگر دعا خدا سے طلب  حاجت  کے لئے  ھو تو اس خط میں  لکھنے کی 

یں  ھے.  چونکھ  خدا وند عالم سمیع و بصیر  ھے  اگر  اپ  کا مقصد  یھ کوئی  ضرورت نھ
ھے کھ اشاره   و کنایھ  یعنی ناچیز  کو ابن الوقت  خود غرض ک ھنا چاھتی  ھے، بھتر تو 

یھ کھ  آپ منصفانھ فیصلھ کریں  اور انصاف  سے کام لیں . کیا کوئی شریعت توریت کے 
) قرآنی شریعت کے حکم پر  ترجیع دیتا ھے وه بے  حکم کو  وه اپنی سمجھ کے مطابق

غرض  ھے ؟  اور جو چادرانی شریعت اور خاتم قرآن کے حکم کو گذشتھ شریعتوں کے حکم  
  پر ترجیع دیتا  وه خود غر ض  ھے ؟ 

سا جواب  دینے والی جسطرح  گذشتھ جواب میں اعالن کیا ھمیشھ  تحریری جواب  دیتی  
یویژن  انٹرنیٹ  اور فیکس سے  قرآن مھجور اور سنت  مظلوم سے حضوری  ٹیلیفونی ، ٹیل

  متعلق تمام سوالوں کئے جواب  دیتے کی آمادگی رکھتا ھے. 

  والسالم  علی عباد هللا الصالحین قم الشریف. 

  .��١١/١٢/٣جمعھ ، 

  دوسرے جواب کے جواب میں  خانم ژیال موحد شریعت پناھی  کا ایک خط)

صادقی تھرانی کا شکریھ  ادا کرتی ھوں  کھ انھوں نے اپنا قیمتی  وقت احکام دو بار ه  ڈاکٹر 
 اجوب ش، کے جواب��١١/١٢/١٣الھی کے واضح  کرنے میں صرف کیا ھے.  مورخھ 

  میں ان کی عدقت میں فھرست  وار  مطالب پیش کر رھی ھوں .

الف: (فقھ س منسوب  قاعده ) سے متعلق بحث  میں یعنی (کلما حکم  بھ العقل  ، حکم بھ الشرع و ر ...)  میں اس 
نتیجتاً    طرح  نتیجھ  اخذ کیا ھے کھ : چونکھ عقلیں مختلف  ھوتی ھیں  ان کے احکام بھی  مختلف  ھو جائیں گے، 

ھاں !  پوری تاریخ اسالم میں  بھی  اس  طرح کا  اتفاق   شریعت تضاد اور تناقض  کا شکار ھو جائے گی.  جواب:
ھوا ھے یھا ں تک  کھ اب بھی اسالم میں  ساالمی چند فرقے پائے جاتے ھیں اور سارے کے سارے خود کو کتاب 
اور سنت  کا تابع جانتے ھیں  اور اس کے باوجود  ایک دوسرے  کو برداشت کئے ھوئے ھیں   اور ان  کو قانونی 

میں ایک دوسرے  کے ساتھ برادرانھ اور خواھرانھ  طور پر  عباد سے پھچانتے ھیں اور حج  کے مراسم    حیثیت
کرتے ھیں. اب یھ مجتھدین کی ذمھ داری  ھے کھ پھر  بھی اپنی عقل کا استعمال کرکے  اور علمی اور فنی 

و حوض کرکے  اسی کتاب  اور سنت  (استحصالی علم)  کی ترقیوں  اور ھماھنگیوں  کے ساتھ اور  اس میں  غور 
سے کچھ  احکام  استخراج  کر یں کھ  استحصالی  علم سے تضاد اور ٹکراؤ  رکھتا ھو،  ورنھ گالیلھ  سے دانور 

  اور رانڈرک جیسے  مجاھدین  کے ساتھ وھی  کای جائے گا جو درمیانی  صدیوں میں ھوتا تھا.

ل کرنے کی  غرض سے اس کا علمی اور قرآنی حل صرف  درالتقریب  ناچیز  کی نظر میں آیھ کریمھ  (آیات)  پر عم
تدبر  مذاھب اسالمی تمام علماء مجتھدین  ، صاحبان نظر  اور ماھرین کی ایک کمیٹی بنانا ھے  تاکھ تفکر ، تعقل ،

ھ سے نجات کریں  اور عالم اسالم کو اختالف  اور تفرق عمل بھترین طریقے سے  پر اور شورای کی بنیاد  پر قرآن 
  دالئیں.

ب) سلسلھ بنا کو جاری  کھتے ھوئے  لکھا  ھے : ( کیا عقل یھ حکم کر سکتی ھے کھ صبح کی  نماز دو   -１
  رکعت ھو یا تین رکعت ) 
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جواب: جھاں پر قرآن کریم نے خاموشی اختیار کی ھے اور صحیح سنت  (غیر اتفاقی اور غیر متضاد قرآن ) اس 
، ٦اسالم  نے صبح  کی نماز  دو رکعت پڑھی تھی اور سوره ممتحنھ کی  آیت نمبر  طرح نقل ھوئی ھے کھ پیغمبر 

میں ارشاد ھوتا ھے: (آیات)  پس اس کو عقل سلیم بھی قبول  کرتی ھے نماز صبح کا دو رکعت ھونا  بھی  عقل 
ضاد ھوتا  تو ھم اس سلیم سے کوئی ٹکراؤ نھیں رکھتا . (مطمئن رھیں کھ اگر یھ حکم قرآن کی نورانی  آیات کے مت

  میں چون و چرا کرتے.

۵٨   

آیھ کریمھ ( االنثی باالنثی ) سے متعلق اس طرح نتیجھ اخذ کیا ھے کھ بعض موارد میں کھ انسانی الف)   -２
یھ انسان کی کمی ھے کھ هللا کے علم مطلق کی جبکھ خداوند عالم نے  علوم  قرآن کے مطابق نھیں ھے 

مرد کا خون  بھا عورت کے دوگنا  معین فرمایا ھے تو کیا انسان کا محدود علم  اس سلسلھ میں  هللا کے ال 
 ؟محدود علم پر اعتراض کرسکتا ھے جبکھ خداوند حکیم  اور عادل ھے

بھی مسئلھ میں هللا کے المحدود علم پر اعتراض نھیں  کر سکتا  جواب: نھیں، انسان کا محدود علم کسی
یا نھیں؟   لیکن ھماری گفتگو یھ ھے ( کیا خدا نے مرد کا خون بھا عورت کے دوگنا معین فرمایا ھے 

کیونکھ آیھ ( انفس بالنفس ) اس دعوی کے مخالف ھے ؛ ثانیاً ( االنثی باالنثی) سے متعلق یعنی عورت کا 
ے قصاص کرنا چاھئے ، سوال یھاں پر ھے ؟ تو پھر اگر کسی عورت نے کسی مرد کو صرف عورت س

کیا اس کے عالوه ھے کھ آیھ ( النفس  قتل کر دیا تو کسی قید و شرط کے بغیر اسے قتل کر دیتے ھیں ؟ 
  بالنفس) پر عمل کرتے ھیں.

اور عورت دونوں نفس  دوسرے  حصھ کے آخر میں ذکر کیا گیا ھے کھ : ( یھ صحیح ھے کھ مرد  -  ٣
ھیں ؛ لیکن یھ بات تساوی مطلق  کو ثابت نھیں کرتی ، جیسا کھ  رسول هللا(ص) بھی نفس ھیں اور سلمان 

  فارسی بھی نفس ھیں کیا یھ دونوں مکرم نفس آپس میں برابر ھیں ؟

جواب: اوالً خداوند حکیم فرماتا ھے : ( خلقکم من نفس واحدۀ) پس خداوند حکیم کے ارشاد کے مطابق یھ 
ثانیاً خود آقا صادقی تھرانی کی گواھی کے  موجب کھ مرد کا مرد سے  –دونوں نفس آپس میں برابر ھیں 

صاص کے اعتبار سے  قصاص لینا صحیح جانتے ھیں ، یھ دونوں نفس چونکھ دونوں ھی مرد ھیں لھذا ق
  –برابر ھیں 

) (الف) ( خط کے اس حصھ میں نا چیز کے دو جواب کا ذکر کرنا کھ  پھال حصھ مکمل طور پر کھ دوسرا ٣
حصھ ناقص نقل ھوا ھے کسی دلیل کا ذکر کئے بغیر ان دونوں کو نقیض جانتے ھیں ) انھوں نے پھلی 

روزانھ دو انڈے دیتی ھے اور ایک ھر روز ایک انڈا مثال دو مرغی سے دی ھے ( کھ ان میں سے ایک 
  دیتی ھے تو ایک دونوں کی اقتصادی اور جسمی اھمیت ایک ھی ھے ؟

اور انھوں نے پھلے اور موجود خط کے جواب میں جو جواب دیا ھے یھ ھے کھ : کلی طور پر تولید (  
اور نتیجھ نکاال ھے کھ چونکھ مرودں بچھ پیدا کرنے) کی صالحیت اھمیت کا اندازه لگانے کا معیار ھے ) 

کے اندر تولید مثل کی صالحیت عورتوں کی نسبت زیاده ھوگی ھے پس ایک دیت  تعلیم یافتھ عورت کی 
دیت ایک جاھل اور ان پڑھ مرد سے  زیاده ھے لیکن یھ قانون کی کلیت پر کوئی خدشھ وارد نھیں کرتا ) 

تون کی اقتصادی اھمیت ایک جاھل مرد سے زیاده ھے  لیکن یعنی اس کے باوجود کھ ایک تعلیم یافتھ  خا
پھلی مثال کے بر عکس اس کی دیت  اقتصادی قیمت گذاری کے لحاظ سے معین نھیں ھوتی اور کلیت 

  قانون ( یعنی مرد کی دیت  کا عورت کے دوگنا ھونا ) تبدیل نھیں ھوگا 

استثنائی قانون بھی ھے ) اور اپنی گفتگو یھ اس  تناقض کی رد میں لکھتے ھیں : طبیعی طور پر ایک  
کی  آگے بڑھا تے ھیں : پس یھ اس سوال کا جواب  دیں : کیا انسانوں کا عاقل ھونا ایک یا چند دیوانھ کی 

کا جواب موجوده صورتحال کھ متفقھ طور پر اکثر انسان  وجھ سے نقض ھو جاتا ھے ؟ جواب : اس سوال
کوئی ایسا زمانھ آجائے کھ اکثریت دیوانھ ھو جائے اس وقت اس سوال   عاقل  ھیں  (نھیں ) ھیں لیکن اگر

اب ھو ایک اسی کے مد مقابل سوال قائم کر رھے ھیں  : ( اگر کسی دور  –کا جواب ( ھاں) ھوجائے گا 
میں تعلیم یافتھ عورت کی تعداد تعلیم یافتھ مردوں کے برابر ھو جائے ( یا اس سے زیاده ) تو کیا اس وقت 

  موجوده قانون قصاص میں کوئی قید تبدیلی آئے گی) 
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کریمھ ( االنثی باالنثی ) سے استناد کیا ھے اور  ) الف) انھوں نے اس حصھ کے آغاز میں دوباره آیھ۴
  اسی بنیاد پر استدالل کیا ھے کھ ھم کو اسی حصھ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیتے ھیں 

) ( الف) علمائے ازھر کے نظریھ کو رد کرنے کے بعد لکھتے ھیں : ( کتاب اور سنت سے انتخابات میں ۵
  پاس کوئی دلیل نھیں ھے )  عورتوں کے شریک ھونے کی  حرمت پر ھمارے

سال کے بعد علمائے ازھر اور تقریباً تمام علمائے شیعھ کے فتوے سے معلوم  ۴٠جواب : اگر اب تقریباً 
) باطل رھا ھے ، میں روشنفکر ایک مسلمان  ھوا کھ ( انتخابات میں عورتوں کا شریک ھونا حرام ھے
رت کے دوگنا ھے )   جبکھ ( النفس بالنفس ) اور خاتون کیسے مطمئن ھو جاؤں کھ ( مرد کا خون بھا عو

  ( خلقکم من نفس واحدۀ ) جیسی کتاب الھی سے واضح دلیل موجود ھے 

ب)  انھوں نے لکھا ھے گفتگو کا سلسلھ آگے بڑھاتے ھوئے : ( فیصلھ کرنے کے سلسلھ میں بھی -۵
کھ آقای صادق تھرانی  عورت کے قاضی ھونے کی حرمت یا اس کے وجوب صادر ھوئی ھے اور امید ھے

جیسے علمائے کی طرف سے مزید تحقیق کے ساتھ عورتوں کے دیگر باقی پامال شده حقوق کا بھی 
  انشا هللا ! - احیاء ھو جائے  

  ) اس کا جواب بھی وھی ھے جو تیسرے حصھ میں دیا گیا ھے لھذا اسی جگھ رجوع فرمائیں ٨

) ھم اس حصھ میں مالحظھ کرتے ھیں کھ آقا صادقی تھرانی کے نظریات ان کے کتاب و سنت میں غور ٩
و خوض کرنے کی بنیاد پر ھیں جمھوری اسالمی ایران کے موجوده قانون گذاروں کے نظریات کے ساتھ 

د ھیں کھ اور شوری نگھبان کھ مطمئن طور پر اپنے تعقل سے کتاب و سنت سے استخراج کیا ھے ، متضا
   –ب) حصھ کی خصوصیات کے ساتھ دارالتقریب مذاھب اسالمی کی تاسیس ھے  -اس کا واحد حل ( ا

) گرده کی مثال میں شباھت کی وضاحت کے لئے ھم مزید وضاحت کر رھے ھیں : چونکھ نصف دیھ ١٠
نصف کام  کے طرفدار حضرات کا یھ خیال ھے کھ ایک مرد کا گرده ایک عورت کے جسم میں ایک مرد کا

کرتا ھے تو ھم نے بھی یھ تشبیھ دی کھ وه  بھن جس کو اس کے بھائی نصف گھر ھبھ کرتا ھے ؛ سے  
استفاده کرے اور یھ استدالل کھ اگر کوئی شخص بھن کے گرده  سے کھ پھلے بھائی کا تھا نقصان پھونچا 

ر دیا کھ اگر کوئی بھن کو دے ( تو بھن نصف دیت لینے کی حقدار ھے ) اس کو ھم نے اس دلیل سے رد ک
ھبھ کیا ھوا گھر خراب کر ڈالے تو اسے پورا خساره بھن کو دینا چاھیے اگرچھ وه نصف گھر سے استفاده 

   –کر رھی ھو 

) انھوں نے  انسانوں کی آبادی اور تعداد سے متعلق دوباره استدالل کیا ھے کھ ( کیا خدا کے علم کے ١١
  میت ھے ؟ ) سامکنے انسانی تعداد کی کوئی اھ

جواب: کسی بھی قرآنی آیات میں اس کا ذکر نھیں ھوا ھے کھ عورتوں کی تعداد مردوں سے زیاده ھے 
سے استدالل کریں تو ھم بھی جواب دیں گے اوالً : اس آیت نے عورتوں  ٣اور اگر یھ سوره  نساء کی آیت 

ی محدودیت نھیں تھی ) ؛ ثانیاً بیویوں میں محدود کیا ھے ( کیونکھ آیت کے نزول سے پھلے کوئ ۴ کو 
اس آیت میں جواز کا ذکر کیا ھے واجب نھیں کیا ھے : ثالثاً عدالت کی شرط کے ساتھ ھے اور عدالت نھ 

 ١٢٩کرنے کے خوف کی صورت میں ایک عورت پر اکتفا کرنے کا حکم دیا ھے ، رابعاً : سوره نساء کی 
یان عدالت برقرار کرنے کی  استطاعت نھیں کرتے اگر ویں آیت میں ذکر ھوا ھے : ( اور عورتوں کے درم

حریص بھی ھو ) اگر غیر جانبدارانھ نھ اس مرد کی نظر سے جو چار عورتوں کا نظریھ رکھتا ھے ؛ اس 
سے مربوط تمام آیتوں اور شرائط   برقرار کریں تو ھمیں اندازه ھوگا کھ یھ آیتیں ( مومن مردوں کو گام بھ 

ب ھدایت کرتی ھیں کھ ایسی صورت میں خدا کا حکم اور علمی  تعداد و شمار بھی گام ایک عورت کی جان
   –ایک دوسرے سے ھم آھنگ ھوا ھے اور ان کے درمیان معمولی بھی تضاد نھیں پایا جاتا 

الف)  - ٢) الف) پھر بھی جب (  ( االنثی باالنثی) ذکر ھوتی تو اس کا جواب بھی وھی دوسرے حصھ ( ١٢
    -کا ھوگا 

ں آیتوں کے ترجمھ میں ان کی تصریح کے مطابق نفس ب) لکھا گیا ھے : ( مقالھ میں مذکوره تینو ١٢
  واحد سے مراد حضرت آدم(ع) ھیں ) 
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جواب : نھیں ! ناچیز نے مقالھ میں کھیں بھی ایسی کوئی تصریح نھیں کی ھے شاید آقا صادقی تھرانی کی 
ترجمھ ھے جس کی ذمھ داری مترجم محترم ڈاکٹر سید جالل مراد مقالھ کے آغاز میں شاید تیسری آیت کا 

( اگر ھم آیت کی عربی عبارتوں کی دقیق  پابندی کریں  جیسے نفس ،  –الدین مجتبوی پر ھے نھ بنده پر 
مونث اور واحده بھی مونث ھے ( اگرچھ مترجمین اور مفسرین نے کسی قرآنی دلیل کے بغیر ھی اس کو 

مال ھے کھ پھال نفس، مونث ھو جیسے حضرت مریم (ع) کے سلسلھ میں اور مذکر مانا ھے ) بھت احت
   –حضرت عیسی (ع) کے اعتبار سے مذکر تھا ذکر کیا ھے 

    - ج) ( اس کا مطلب یھ ھے کھ اس سے ان کا جوڑا پیدا کیا ) مقالھ نگار کا مورد تا ئید رھا ھے  – ١٢

د) سوال کیا ھے : آپمقالھ میں ذکر شده تینوں آیتوں کا ( اس کی جنس سے اس کی بیوی کو خلق  – ١٢
  کیا ) کس دلیل سے اس طرح سے معنی کیا ھے ؟ 

اره نشر و اشاعت جواب : اوالً ، تھران یونیورسٹی کے استاد ڈاکٹر سید جالل الدین کے ترجمھ میں جو  اد
لق منھا زوجھا ) کے ترجمھ میں اس طرح آیا ھے : اس کا جوڑا اس وزارت فرھنگ و ارشاد و اسالمی ( خ

دونوں   کے ( بیوی کے لئے بھی اور شوھر ) کی جنس سے خلق کیا ) ثانیاً کلمھ زوج عربی زبان میں 
لئے استعمال ھوا ھے اس بنا پر فارسی میں کلمھ زوج کا دقیق ترجمھ ( ھمسر ) ھوگا  نھ ( عورت) یا ( 

  شوھر) 

   –تی سے ان تمام آیتوں میں جھان زوجیت کا ذکر ھوا ھے وھاں کفو ھونے کا ذکر ھوا ھے خوش قسم

ھ ) آخر کار انھوں نے شکوه کے عنوان سے ذکر کیا ھے : ( اگر خط کے آخر میں خدا سے طلب  – ١٢
حاجت کے عنوان سے دعا ھے تو خط میں لکھنے کی ضرورت نھیں ھے کیونکھ خداوند عالم سمیع و 

  ے اور اگر مراد یھ ھے کھ بنده کو اشاره و کنایھ میں خود غرض اور نقاد بتانا ھے ... ) بصیر ھ

جواب : بنده تقریباً ناقدین کو خود غرضی سے عاری جانتا ھوں ( اصل برائت) منجملھ آقا صادقی تھرانی 
زیاده غور کھ  ان کے اعتراضات ناچیز کے مد نظر مطلب پر زیاده سے  کو اور اس وقت کافی خوش ھوں

و فکر کرنے باعث ھوئے اور اگر درباره جواب دیا گیا ھے تو ھم خدا کو گواه بناتے ھیں کھ میرا مقصد  
فتنھ و فساد اور تو ھین سے دور نظریات کا تبادلھ تھا اسی طرح دعا کا ایک دوسرا اثر ایک نظریھ اور 

قدین حضرات کو مطمئن کرنا مقصد تھا اس بنا پر اس دعا کے انتخاب سے نا  -تفکر کا رواج جانتی ھوں 
اگر ان کی تنقیدیں بے غرض ھوں چونکھ میں خود کو بھی بے غرض جانتی ھوں تدریجاً حقیقت قرآنی کی 
سمت آگے بڑھوں گی تاکھ انشا هللا آیھ کریمھ ( فبشر عباد الذین یستمعیون القول  فیتبعون احسنھ) پر عامل 

اس بار بھی ایک  دوسری دعا انتخاب کرکے خداوند عالم سے عاجزانھ درخواست کرتی ھوں  –ھو سکوں 
کھ خدایا مجھے اس طرح کشاده دلی اور عقل سلیم عطا کر کھ تلخیوں کو قبول کر کے حقیقت کی شیرینی 

  –محسوس کروں 

  آمین یا رب العالمین 

  ش٧/٢/١٣٧۵ژیال موحد شریعت پناھی 

  -کا حضرت آیھ هللا صادقی نے تیسرا جواب دیا جس کے بعد کوئی جواب نھیں آیا خانم ژیال موحد کے خط

  بسم هللا الرحمن الرحیم

ش) دریافت ٣٠/٢/١٣٧۵خانم منیدس ژیال موحد کے تیسرے خط کا جواب لکھنے سے پھلے ( مورخھ 
ن کی آزادی کا ھوا) ھمیں عرض کرنا چاھیے کھ ( جریده ایران فردا) کے کارندوں کی نظر میں قلم و بیا

ش کو مکمل طور پر شائع کرتے ھیں ( کھ ١٣٧۴حیرت انگیز مطلب ھے ؛ کیونکھ ان کا مقالھ مرداد ماه 
کم مذکوره مقالھ  اس کے مضمون میں  جواب کی درخواست درج ھوئی ھے ) لیکن اس کا جواب کھ  کم از

بلکھ ایران فردا ) جریده   کی سطروں کے بقدر شائع ھونا چاھیے ؛ نھ صرف وه لوگ شائع نھیں کرتے
ش کو اس بھانھ سے کھ ( بھت سے قارئین مجلھ  ١٣٧۴، پر مورخھ اسفند ماه ٢۴شماره  ٧٩کے ص

جواب شائع کرنے سے انکار کر دیتے ھیں !! لیکن ھم   -جزئی مطالب پڑھ کر استفاده نھیں کر سکتے 



  نظر زاویھ جدید پر حقوق کے خواتین میں اسالم

www.OlumQuran.com 

لم کے عنوان سے ذکر کیا ھے لھذا یھیں پر عرض کریں گے : اوالً : کیونکھ انھوں نے بحث کو طالب ع
جواب بھی اسی طرح ھونا چاھیے اور جو بھی طالب علمی کے اعتراض کو سمجھ لے وه اس کا جواب 

بلکھ نص آیھ قرآن سے استدالل  –بھی سمجھ لے گا ثانیاً ھمارا جواب طالب علمی اور حوزه واال نھیں ھے 
مجلھ میں اسالم کا حکم  : ثالثاً کیا یھ درست ھے کھ  کی بنیاد پر ھے  کھ ھر عاقل انسان اسے سمجھتا ھے

علنی طور پر زیر سوال جائے ، لیکن اس کا جواب ( طالب علمی بحث) کے بھانھ شائع نھ کریں ؟ کیا اگر 
کوئی قرآن پر ایمان رکھتا ھو اور جو ھم قرآن کا دفاع واجب نھ جانتا ھو ؟ یقیناً اس طرح کی  بحث اور 

ندار اور شریعت کے پابند انسان کا نھیں ھے چھ جائیکھ  وه لوگ جو روشنفکری کا ایسا رویھ ایک دی
دعوی کرتے ھیں ! کیا روشن فکری کا یھی مفھوم ھے ؟ ! کیا انسانیت کا یھی مفھوم ھے ؟ ! کیا آزادی کا 

لیکن اگرچھ خانم ژیال موحد نے ابھی بھی میرے جواب بالخصوص اس میں ذکر شده  یھی مفھوم ھے ؟ 
نحوی سواالت کا صحیح جواب نھیں دیا ھے ، لیکن بعض قارئین کے زھنوں سے شکوک و شبھات دور 

  کرنے کے لئے ان کے تیسرے مقالھ کا جواب مندرجھ ذیل صورت میں تحریر کر رھے ھیں !

الف) اوالً معلوم نھیں ھے کھ ان کے دوسرے اور تیسرے مقالھ میں قاعده ( کلما حکم بھ ...  - جواب ( 
اگر فقھی ھے تو پھر فقھ کی منسوب کیوں لکھتی ھیں اور اگر  –فقھی ھے یا فقھ کی طرف منسوب ھے 

یکن اسالم فقھی نھیں ھے بلکھ فقھ کی طرف منسوب ھے تو پھر بحث کرنے کی ضرورت ھی نھیں ھے ل
میں موجود مختلف فرقوں کے در میان اختالف کی علت یھ ھے کھ عملی طور پر نھ لفظی کتاب و سنت کے 

اصلی محور میں یعنی تفسیر  بالرائ نھ ھو؛ اتفاق نھیں رکھتے اور اگر قاعده ( کلما... ) درست ھو تو 
اس لئے  ت پائی جاتی ھے لیکن شریعت میں  یک نیت اور وحد –شریعت کو بھی مختلف ھونا چاھیے 

مختلف فرقے  غلط ھیں اور شریعت سے مختلف نتیجھ گیری بھی شریعت کے سرچشمھ میں اختالف پر 
دلیل نھیں ھے ؛ اس وقت شرح کا اصلی سر چشمھ قرآن ھے کھ وه بھی متروک ھے اور آیھ کریمھ کے 

سے تمسک کرنا واجب ھے اور سارے مطابق مسلمانوں پر ( واعتصمو ا بحبل هللا جمیعاً ) قرآن اور حدیث 
کے سارے مسلمان ( تفرقھ کے بجائے ) اتحاد اور یکجھتی کا مظاھره کریں اور در حقیقت تمام مسلمان 

  یقی اتحاد کے سایھ میں آجائیں تاکھ تمام اسالمی سر زمین ( دارالوحدۀ االسالمیھ ) بن جائیں .حق

کی حامل ھے : یا انسان کسی چیز کو عقالً محال جانتا ب) مندرجھ ذیل لحاظ سے عقل دو پھلو  - جواب ( ا
ھے یا ممکن اور ممکن کی بھی دو قسمیں ھیں : یا انسان  دوسروں کی ضرورت کے بغیر کسی چیز پر 

عقلی احاطھ رکھتا ھے یا نھیں رکھتا اور اس کو محال بھی نھیں جانتا ؛ نماز صبح کا دو رکعت ھونا آخری 
انسان کی مثل اسے محال نھیں جانتی لیکن دلیل کی محتاج ھے لیکن افسوس  قسم سے تعلق رکھتا ھے کھ

دوسری قسم کے امکان کھ پھلی قسم کی جگھ پر رکھ دیا ھے اور اس طرح  کھ   یھاں پر ڈاکٹر ژیال موحد 
مغالطھ کیا ھے کھ نماز صبح کے دو رکعت ھونے کے حکم میں عقالً کوئی ٹکراؤ نھیں ھے ؛ ھاں ھم بھی 

ھیں کھ اس میں کوئی ٹکراؤ نھیں ، لیکن میرا کھنا یھ ھے کھ ( حکم بھ العقل ) عقل کے ذریعھ حکم کھتے 
کیا عقل سنت قطیعھ سے آگاھی  –معارضھ نھ کرنا فرق کرتا ھے کا حتمی ھونا) کسی حکم کا عقل سے 

کے بغیر دو رکعت کے یقینی ھونے کی تشخیص دے  سکتی ھے ؟ ! پس ھم دیکھتے ھیں کھ یھ شرعی 
  حکم ( حکم بھ العقل نھیں ھے .

الف ) کا جواب : ھاں اوالً خدا نے ( االنثی باالنثی )  حکم شریعت قرآنی کی بنیاد پر مرد اور  - ٢جواب ( 
ے درمیان فرق کو مشخص فرمایا ھے ؛ ثانیاً : پیغمبر اکرم (ص) کی سنت قطعیھ عورت کے خون بھا ک

کے مطابق کھ وحی قرآن کے ساتھ ساتھ ھے مرد کا خون بھا عورت کے دوگنا معین فرمایا ھے  کھ تمام 
ثالثاً : آیھ ( النفس بالنفس ) خواه مطلق ھو خواه مبین دونوں ھی  –مسلمانوں کے نزدیک مورد قبول ھے 

صورتوں  میں قرآنی حکم کو نقض نھیں کر سکتا ؛ کیونکھ پھلی صورت میں ( اطالق) کھ مندرجھ ذیل تمام 
  مرد ، مرد کے مقابل . -٢ –عورت ، عورت کے مقابل  -١حاالت کو شامل ھے یعنی ( 

ی مرد عورت کے مقابل ھو تو ریتی حکم کے عنوان سے ( االنثی باالنثی) قرآن – ۴ -عورت مرد کے   -٣
حکم کے توسط منسوخ ھو جاتا ھے دوسری صورت ( مبین ھونے ) میں یھ ھوگا کھ ایک عورت ایک 

عورت کے مقابلے میں ایک مرد ایک مرد کے مقابلے میں نھ چند عورتیں ایک عورت کے مقابلھ میں یا 
کی  ١٧٨چند مرد ایک مرد کے مقابلے میں یھاں تک عالمھ طباطبائی (ره) نے بھی سوره بقره کی آیت 

توضیح میں اس طرح ذکر کیا ھے : مذکوره آیت ، آیت شریفھ ( النفس بالنس) کی نسبت تفسیر کا حکم 
مبین ھونے کے قائل ھیں ( االنثی باالنثی ) نتیجتاً مرد اور عورت کے  رکھتی ھے ) یعنی یھ بھی اس کے 

( مرد  کا عورت ق کھتے ھیں خوں بھا کے درمیان مساوات کو قبول نھیں کرتے ، بلکھ سنتی فقھ کے مطاب
کے قتل کرنے کی صورت میں  قصاص کیا جاسکتا ھے بشرطیکھ مقتولھ کے اولیاء سے مرد کا باقی  
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مانده نصف دیا لے لیا جائے ) کھ  ناسخ ھے نھ مبین ؛ اوالً پوری تاریخ میں موافق نھیں کسی مفسر کی 
جبکھ  –ں تو قرآن میں تناقض کے قائل ھوئے ھیں ثانیاً : اگر ھم بھی مذکوره قول کو مان لی   -نظر سے 

قرآن کے شرعی احکام کے درمیان کسی صورت کوئی تناقض نھیں ھے کیونکھ ( النفس بالنفس) دونوں 
اگرچھ اطالق کی صورت میں ( االنثی  –ھی صورتوں میں شریعت توریت کے حکم کا اطالق یا تبیین ھے 

بھر حال آپ مفسر سے گفتگو کر رھی ھیں اور مفسر قرآن کو    -باالنثی) کے ذریعھ نسخ ھو جاتا ھے 
ف قرآن کا تابع ھو نھ کسی  دوسرے مفسر کا اگرچھ گذشتھ دو جوابات میں نحوی اور منطقی استدالل صر

کے ساتھ عربی ادب کی بنیاد پر ھم نے آپ کا جواب دیا ھے ، لیکن آپ استدالل پر توجھ کرنے کے بجائے 
ب کی تکرار کر رھی ھے کھ اس مورد میں عربی ادب کے ماھر علما فیصلھ کریں . ھم درباره گذشتھ مطال

یھاں پر بھی اختصار سے عرض کریں گے : ھاں ! اس کے عالوه ھے جو آپ نے بیان کیا ھے ، کیونکھ 
  ( االنثی باالنثی ) ( النفس باالنفس) کا مبین یا ناسخ ھے 

پ نے کھا ھے : ( خلقکم من نفس واحده) پیغمبر(ص) اور سلمان ب) کا جواب : اوالً یھاں پر آ – ٢جواب ( 
  (رض) کا نفس برابر ھے .

جواب : اوالً عربی ادب کے مطابق ( نفس واحدۀ)  ایک  فرد انسان  کی ھے ؛ ثانیاً انسانوں کا ایک فرد 
یٹر کے سے پیدا ھونا نفوس کا ایک دوسرے کے برابر ھونے پر دلیل نھیں ھے مثال بجلی سنٹر میں جن

ذریعھ   پانی سے بجلی تیار کرنا کھ پانی سے بجلی تیار ھونا پانی اور بجلی کے مساوی ھونے پر دلیل 
نھیں ھے ؛ ثانیاً : ھاں ! مرد کا مرد سے قصاص صحیح ھے لیکن کتاب و سنت کی قطعی دلیلوں کے 

   –فھمی کا نشانھ بنتا ھے مطابق  عصمت غلط 

الف) کا جواب : اگر اتفاق سے استثنائی طور پر عورت کی اقتصادی اھمیت زیاده ھے تو یھ  – ٣جواب ( 
اس کے کام کی اھمیت کے لحاظ سے ھے نھ تولید مثل کےلحاظ سے اور تولید مثل کی اھمیت کام کی 

) تولید ٢اھمیت سے کھیں زیاده ھے آخر کار مرد حضرات نوعاً اھمیت کے لحاظ سے ( تولید مثل (
) خانواده کا اداره ) کے لحاظ سے عورتوں پر برتری رکھتے ھیں اور  یھ جماعت ٣ –تصادی اق

بالخصوص تولید مثل کے مرد میں قابل استثنا ء بھی نھیں ھے اور دوسرے دو مورد میں اکثریت مطلق 
ھے اور حاکم ھے متقابل سوال کا جواب : ھاں ! کوئی تبدیلی نھیں ھوگی کیونکھ اصلی معیار تولید مثل 

  کبھی بھی مرد و عورت کی تولید مثل یکساں نھیں ھوگا .

اس وقت آپ کا( اگر) احالھ محال ھے کیونکھ مرد اور عورت کی زندگی کے دسیوں سال گذر رھے ھیں 
اور آج بھی یھی تصور ھے کھ مرد اور عورت دونوں ھی اقتصادی تولید میں یکساں اور برابر ھیں ، 

کا اور اگر واقع بھی ھو تو پھر  بھی ھم یھی کھیں گے کھ تولید مثل میں مرد حقیقت کا روپ نھ دھا ر س
  اور عورت برابر نھیں ھیں اور قانون قصاص میں کوئی تبدیلی واقع نھیں ھوگئی.

الف) کا جواب: آپ دلیلوں کے ساتھ ھمارا جواب دیجے حق قبول کرنے کے لئے حصھ الف  – ۴جواب ( 
اگر آپ کر سکتے ھیں تو ( النفس بالنفس) کی سنخیت کا اثبات کریں  – کی جانب رجوع کرنا تکرار ھے

ورنھ ( االنثی باالنثی) کا حکم واضح ھے اور یھ ھماری تفسیر نھیں ھے بلکھ خداوند عالم کا یھی فرمان 
  ھے 

الف) کا جواب : آپ ایک مسلمان عورت کے عنوان سے اگر واقعاً قرآنی حکم کے تابع ھیں تو  - جواب ( ه
سی ایک چھوٹی سے آیت یعنی ( االنثی بااالنثی) کھ شریعت قرآن کا ایک حکم ھے آپ حکم خدا سے ا

اور خوب  بھا کی مقدار بھی پیغمبر کی سنت قطعیھ سے استخراج کیجئے بنا بر   –مطمئن ھو  سکتے ھیں 
این اطمینان کرنے کی راه بھت ھی آسان ھے اگر آنکھ کھلی رکھیں اور تعصب سے ھٹ کر قرآن اور سنت 

   –پر نظر ڈالیں 

یر کسی حکم کا رویں جواب کا جواب: آیھ ( ان خفتم االّ تعدلوا فواحدۀ ) حکم ھے اور موضوع کے بغ١١
ھونا کوئی معنی نھیں رکھتا ؛ کیونکھ مرد اور عورت دونوں کی تعداد برابر ھوتو تعداد ازدواج کی تجویز 

ویں آیت میں بھی تعداد ازدواج موضوع ھے وھی  ١٢٩کا حکم سر سے غلط ھے اور سوره نساء کی 
ز میں  ھے تو محال ھے اور دونوں لیکن اگر عدالت ھر چی –تعداد جو سابق الذکر آیت میں تجویز ھوا ھے 

اس بنا پر ( لن تستطیعوا ... ) سے وه عدالت مراد ھے جو امکان  -  -آیت کے موضوع کے خالف ھوگا 
پذیر نھیں ھے اور وه عدالت محبت میں ھے کھ خود ھی اس بات کو بیان کر رھی ھے کیونکھ فرمایا : ( 
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ی محبت نھ چھین لو کھ ( فتذروھا کالمعلقھ ) گویا کھ وه فال تمیلوا کل المیل ) یعنی بعض بیویوں سے سار
شوھر رکھتی ھی نھیں بلکھ بعض تعلقات کھ باطنی تعلق اور محبت ھے اور اس میں مساوات کا امکان 

    -بھی نھیں ھے سلب ھو جاتے ھیں اور باقی تعلقات اپنی جگھ پر باقی رھتے ھیں 

آخر کار چونکھ آیت کا پوری تاریخ میں تمام مردوں سے خطاب ھے ، بنا برایں قرآن کی شمارش کے 
 –مطابق عورتوں کی تعداد مردوں سے زیاده ھے ورنھ خداوند متعال کا قول ( نعوذ با� ) جھوٹا (ھوگا) 

) ٧٨سوره نساء آیھ خدا کے فرمان کے بارے میں کھتا ھے : ( ومن اصدق من هللا حدیثاً)   جبکھ قرآن 
اس وقت اگر تمام مرد شرائط عدالت کی رعایت نھ کر سکے اور ان میں سے بعض عدالت کی رعایت 
کرنے کی صالحیت رکھتے ھیں یھی بعض کافی ھے کھ عورتوں کی تعداد مردوں سے زیاده ھے اور 

ی وغیره خود ایک عدالت کا مسئلھ اس چیز میں کھ عورتوں کی نسبت محال نھیں ھے جیسے اور ھمبستر
خانواده میں عدالت کا استحکام بر قرار کرنے کے لئے کھ اجتماعی کی بنیاد ھے تاکھ  اھم ورزشکار ھے 

 عورت اور مرد میں سے عادل ترین افراد کی پھچان ھو نتیجتاً عدالت کی شرط سے تعداد ازدواج کی تجویز
بنایا ھے جو حاکمیت اور سیاست اور اقتصاد سب  تمام اسالمی معاشره میں عدالت  کی بنیاد کو مضبوط 

میں عدالت کو شامل ھے . پس جیسا کھ مالحظھ ھوا ( ناقص تحقیق کی بنیاد پر انسانی مردم شماری) اور 
  علم الھی سے ماخوذ تعداد کے درمیان تضاد پایا جاتا ھے 

کا ترجمھ جو ان  ۶زمر کی آیت ویں جواب کا جواب: یھاں پر دو مطلب لکھا گیا ھے : پھال یھ کھ سوره ١٢
کے مقالھ میں ذکر ھوا ھے وه ایک دوسرے شخص سے مربوط ھے جبکھ دوسری آیت میں واضح الفاظ 

میں ذکر کیا ھے کھ ( وه ھے جس نے تم کو ایک مرد سے خلق کیا ھے ) اور اس بات پر کوئی قرینھ بھی 
کی  طرف نھ ھو ؛ کیونکھ اس کے بعد اس طرح مذکوره تینوں آیتوں کا ترجمھ خود ان  نھیں پایا جاتا کھ 

 استدالل کیا ھے کھ ( مجموعاً ان تینوں آیتوں سے نتیجھ اخذ کیا جاسکتا ھے ... یھاں پر کھنا چاھیے کھ 
اگر تیسری آیت کا ترجمھ قبول نھیں کرتے تو پھر دوسری آیت کے بارے میں کیا  کھیں گے ؟ اور اگر متن 

ر انھوں نے متن میں یا  مقالھ کے حاشیھ میں اس کی طرح اشاره کیوں نھیں ترجمھ ان کا نھیں ھے تو پھ
کیا ؟ آخر کار ان کے مقالھ کے قارئین کی ذمھداری کیا؟ مقالھ کی عبارت ان کی سمھجیں یا کسی اور کی؟ 

کیا بحث کا یھ طریقھ روشن فکری کا غماز ھے کھ جب بھی کسی بحث میں غلطی کی جائے تو اس کو  
؛ البتھ نے کے بجائے اپنے نوشتھ کو کسی قرینھ کے بغیر کسی دوسرے کی طرف نسبت دیدیںصحیح کر

ممکن ھے آیت کا ترجمھ کسی دوسرے شخص کا ھو لیکن مقالھ پڑھتے وقت کوئی اس بات کی طرف 
  –متوجھ نھیں ھوتا 

ه آیات جو حضرت ثانیاً آیھ کریمھ ( خلقکم من نفس واحدۀ ) ( نفس واحدۀ) مفرد اور مذکر ھے کیونکھ و
آدم(ع) کو انسانوں کی پیدائش کا سرچشمھ اور اصل بتاتی ھیں ( نفس واحدۀ) مذکر ھوگا چونکھ آدم مذکر 
ھے چنانچھ قرآن کریم کی پانچ آیتوں میں خلقت بشر کی ابتداء مٹی بتائی گئی ھے اس کے بعد آیھ سوره 

یسی عند هللا کمثل آدم خلقوه من تراب ) پس ویں آیت میں ارشاد ھوتا ھے : ( ان مثل ع ۵٩آل عمران کی  
ھم مالحظھ کرتے ھیں کھ ( النفس واحدۀ) آدم مذکر ھے : ثالثاً کسی صورت یھ احتمال نھیں دیا جائے گا کھ 

) یا آدم اسکن  ٣۵سوره بقره . آیت  پھال نفس مونث ھو کیونکھ ( وقلنا  یا آدم اسکن انت و زوجک الجنۀ ) 
( زوجک ) آدم کی زوجھ اور مونث ھے اور آیت ( فقلنا یا  ١٩وره اعراف ؛ آیت انت و زوجک الجنۀ ) س

) بھی کلمھ زوج کے مقارن ھونے کی وجھ سے  ١١٧آدم ان ھذا عدو لک و لزوجک ) سوره طھ ؛ آیت 
    - زوجھ کے معنی میں ھے 

بنی آدم) ذکر ھوا ھے  رابعاً اگر پھال نفس مونث رھا ھو تو ان ھشتگانھ آیتوں کے بجائے جن میں لفظ ( 
  کے بجائے ( بنی حوا) نازل  ھونا چاھیے تھا .

ج و د) کا جواب : اب ان سے ان کا جوڑا پیدا کیا) اس معنی کی تائید کرتا ھے ، اور قرآن  – ١٢( جواب 
کے مطابق ھے اور یھاں پر آپ کے دقیق عربی ادب کی جانب توجھ کی حکایت کرتا ھے ( من) کو بیانیھ 

نتے بلکھ اسے تبعیضیھ کھتے ھیں اور ( ان کی ے) کے معنی کو غلط اور ( اس کے ) کو صحیح نھیں ما
مانتے ھیں اور ساری بحث بھی اسی نکتھ پر ھے کھ آدم کی بیوی ان سے  خلق ھوئی ھیں اور جو یھ کھا 

جملھ ھے کھ زوج عربی زبان  میں مرد اور عورت دونوں کے لئے استعمال ھوتا ھے ، صحیح ھے  لیکن 
اس سے پھلے لفظ مذکر ذکر ھوا تو  زوج  میں اس کے استعمال کی نوعیت اھمیت رکھتی ھے کھ اگر 

مونث ھوگا اور اس کے برعکس بھی زوج ( مذکر) ھوگا ضمنی طور پر یھ بھی معلوم نھیں ھے کھ :  اس 
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یں زوجیت کا جملھ سے آپ کا مراد کیا ھے کھ آپ نے  کھا ھے کھ خوش قسمتی سے وه تمام آیات جن م
  : ذکر ھوا ھے ان میں کفویت اور ھمسیری کا بھی ذکر ھوا ھے کیونکھ زوجیت کے دو پھلو ھیں 

  –زوجیت تکوینی ( ومن کل شئ خلقنا زوجین) یعنی خدا نے جوڑوں کو کفو پیدا کیا  -١
زوجیت تشریعی کھ مرد اور عورت دونوں کفو بھی ھوں اور مذکوره دونوں پھلووں کے لحاظ سے   -٢

ی ایک میں بھی تساوی مطلق کا معنی نھیں نکلتا کھ مثالً عورت ، مرد ھوں اور مرد عورت یا کس
دونوں مرد ھوں یا دونوں عورت بلکھ کفو ھونا یعنی یھ کھ مرد اور عورت ازدواجی زندگی گذارنے 

ایک دوسرے کے لئے مناسب ھوں اور یھ تناسب تمام ابعاد میں تساوی کا الزمھ نھیں ھے  کے لئے
 جیسا کھ زوج کی ھر کلید قفل ھے کیا آپس میں  یکسا ں ھیں ؟ 

نے اپنا خط تمام کرنے  ھھ) کا جواب : اب میں آپ کو   برادرنھ نصیحت کرتا ھوں کھ آپ – ١٢جواب (
کے لئے مناسب طریقھ نھیں اپنایا ھے اور واضح طور پر ( شکست) کی داستان اپنی دعا میں رکھ دی 
ھے کیا  دو مسلمان کی قرآن کی آیتوں کے بارے میں بحث ( جنگ) کے عنوان سے قلمداد ھو سکتی 

بھتر نھیں تھا کھ آپ اس طرح  ھے یا یھ کھ اس سے مراد خداوند عالم کی رضا تک پھونچنا ھے ؟ کیا
دعا کرتیں : خدایا ! مجھے اس طرح کشاده دلی اور  عقل میں  وسعت عطا کر حقیقت کی شرینی 

بھر حال دعا میں آپ کا  لحن معین قصد سے خالی نھیں ھے کھ آپ خود بھی اس  –محسوس کروں 
سیر ( الفرقان) کے سلسلھ ( تف سے آگاه ھیں  اور شاید عالمھ طباطبائی  جیسے عظیم الشان مفسر

ڈالے انھوں نے تفسیر الفرقان کی پھلی جلد کے آغاز میں اس طرح مرقوم  میں آپ کے رویھ کو بدل
تفسیر شریف کا بیان فرقان کی نظر نواز ھوئی ایسی کتاب ھے جو نور چشم کا باعث اور  فرمایا ھے :

ھیں کھ نا چیز قرآن ھجور اور سنت  آخر میں ایک بار پھر اعالن کرتے اھمارے افتخار کا سبب ھے 
مظلوم کے سلسلھ میں تمام سواالت کے جوابات دینے کے لئے آماده ھے . البتھ ابتک کبھی بھی ( 
گذشتھ نصف صدی کے دوران) علمائے شیعھ اور سنی سے جو میری گفتگو ھوئی ، شکست نھیں 

زیاده بھی کوئی تنقید نھ اور وه لوگ بھی میری کسی کتاب کے بارے میں   اور اس سے  کھائی
  خیر ایک مورد کے کھ نماز مسافر کے بارے میں تین صفحھ خطھ کے ساتھ ارسال کیا. –کرسکے 

( مذکوره باال تنقید پے در پے تین خطوط پر مشتمل تھی جس کا ھم نے تحریری مناظره کی شکل میں 
قارئین  –جواب دیا ھے البتھ وھاں پر مالحظ کریں گے کھ ناقد نے بحث کو ادھورا چھوڑا دیا ھے 

ھران، محترم ( نگرش جدید پر نماز و روزه مسافران ) نامی کتاب کی جانب رجوع کر کے  مطبوعھ ت
مذکوره تنقید کی عبارت اور نقاد کا جواب ( نماز مسافران )  -۶۶٩١٣۵۶٨ناشر امید فردا، ٹیلیفون 

  ) -سے متعلق تحریری مناظره کا مطالعھ فرمائیں 

بنیادوں کو  مذکوره کتابوں میں فقھ، فلسفھ، اصول، منطق، رجال، حدیث، عرفان وغیره کی اساسی  
اس خصوصیت کے ساتھ ( جیسا کھ ھم  –یں نقد و بررسی کی ھے صرف کتاب اور سنت کی روشنی م

نے بارھا مختلف حلقوں میں اعالن کیا ھے )  اس سے متعلق علمائے شیعھ اور سنی سے ایک ایک 
کر کے مناظره کرنے کی  درخواست کی ھے اسالمی دلیلیں صرف اور صرف کتاب اور سنت میں 

سان، استصالح وغیره کو کتاب و سنت کے ساتھ ساتھ اور اجماع، عقل ، قیاس، استح –منحصر ھیں 
کسی عنوان سے فقھی دلیل قرار دینا میں شارع کے لئے جانتا ھوں آیھ کریمھ ( وال یشرک فی حکمھ 

مطابق ، کیونکھ احکام الھی یا قرآن میں ذکر ھوئے ھیں یا پیغمبر(ص) کی  سنت  احداً) کی نص کے 
قل وغیره کے ذریعھ تشریع ( قانون گذاری) یا حکم شرعی میں لھذا علماء کبھی بھی اجماع ، ع

دریافت کرنے کا حق نھیں رکھتے بلکھ سب کو تابع بلکھ کتاب اور سنت  قطعیھ کا ناقل ھونا چاھیے 
  نھ یھ کھ اپنے درمیان مشھور نظریات کو شرع کی طرف منسوب کریں 

موحد شریعت پناھی یا دیگر ناقدین  قابل ذکر بات: اس کتاب کی طباعت کے وقت تک خانم مھندس ژیال
کا کوئی خط موصول نھیں ھوا کھ یھ خود ھی ان کے قبول کرنے یا ان کے ال جواب ھونے کی دلیل 

  ھے .

  خدا وند عالم آپ کو خالصانھ بندگی کی توفیق عطا فرمائے !

  ( وآخر دعوانا أنن الحمد هللا رب العالمین) 
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  جامعۀ علوم القرآن  –قم المقدسھ 

  ) ھ ش) ١٣٧۵ ٣-٩ –محمد صادقی تھرانی 

عورتوں کے عدلیھ مرکز تحقیقات کی درخواست پر اقوام متحده کے عموعی مجموع میں منظور شده 
( جوڈیشیل( عدالتی)  –عھد نامھ سے متعلق آیۀ هللا العظمی صادقی تھرانی کے جواب کی عبارت 

شده معاھده سے متعلق عورتوں کے  مطالعاتی مرکز) اقوام متحده کے عمومی مجموع میں منظور
   –خالف تفریق کو ختم کرنے کی غرض سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رھا ھوں 

مردوں اور عورتوں کے تمام حقوق جو ان کی عفت اور پاکدانی یا ان سے مخصوص حالتوں کے 
کھ زندگی  مخالف نھ ھو تو دونوں ھی کتاب اور سنت کی روشنی میں مشترک انسانیت کا تقاضا ھے

  اور زندگی ساز عادالنھ حقوق میں مشترک ھوں البتھ ان حقوق کی تین قسمیں ھیں : 

مردوں اور عورتوں کے درمیان حقوق ان کے کام ، فکر اور سر گرمی کی اھمیت کے اعتبار  -١
 سے کھ مرکز حقوق انسانی اشتراک کے اعتبار سے ھے .

مردوں کے مخصوص حقوق جنسی اور مردانگی قوت کے لحاظ سے کھ عورتوں کے خالف ھر   -٢
 گز کوئی تبعیض نھیں ھے .

عورتوں سے مخصوص حقوق بھی اسی میزان پر ھیں اور مردوں کے خالف ھر گز کوئی    -٣
میں سے ھر ایک اپنے  بنا بر اس مخصوص حقوق میں مرد اور عورت  –تبعیض نھیں ھے 

چنانچھ  –اجتماعی مصلحت کی بنیاد پر اپنے مناسب حقوق سے استفاده کرتے ھیں  انفرادی اور
 مشترک حقوق میں بھی ھر فرد صرف اپنی کوشش کے بقدر استفاده کرنے کا حق رکھتا ھے .

پر تنقید : جنسیت کے فرق کی بنیاد  پر امتیازی وجھ خود ایک عادالنھ وجھ ھے کھ اس  ١ماده  
بت نا انصافی ھے ؛ یعنی عورتوں کے خصوصیات کو مردوں پر اور کا انکار طرفین کی نس

مردوں کے عورتوں پر حمل کرنا دونوں پر ظلم ھے اور انسانی  حیات بخش آزادی، عورتوں کے 
عفت کی رعایت کرنے میں مشترک ھے کھ سیاسی، ثقافتی ، سماجی، اقتصادی ، شھری اور 

  حقوقی میدانوں میں مشترک ھیں .

نقید : یھ ماده وه اپنے تمام موارد میں عورتوں کے خالف ساری تبعیض کو نسخ کی ت ٢ماده 
کرنے کی بنیاد پر ھے ؛ جبکھ بعض تبعیضات کھ ان کے خالف میں شمار ھوتی ھیں ، در حقیقت 

جبکھ عورت کا  –ان کے خالف نھیں ھے : اگرچھ ان کے نفع میں  نھ ھو جیسے سزائی قانون 
خون بھا  مرد سے کمتر ھے البتھ روحی کمی کے لحاظ سے نھیں ھے بلکھ اس جھت سے ھے 

کھ عورتوں کی تعداد  مردوں سے زیاده ھے اور مردوں کی  تولید مثل کی صالحیت اور اقتصادی 
ز امور میں اداری ذمھ داری عورتوں سے زیاده ھے بنا بر  ایں عورتوں کی جسمانی اھمیت کم ا

باالخر مردوں اور عورتوں کے درمیان برابری قابل  قبول  نھیں  ھے  کم مردوں کے نصف ھے 
ں کی میراث کھ مردوں کے نصف ھے البتھ تمام میراث سے اور ظاھری تبعیض جیسے عورتو

ھے در حقیقت واقعی تبعیض نھیں ھے ؛ کیونکھ ھر گھر انے کے مرد ھمیشھ نان و نفقھ کا 
بنا یریں اسالم میں عورتوں کے حقوق کی  –اور عورتیں نفقھ لیتی ھیں بندوبست کرتے ھیں 

مال  ١/٣مردوں سے زیاده رعایت کی گئی ھے اور بھت کم موارد میں عورتوں کی میراث کی  
   –کی وصیت سے تالفی ھوتی ھے 

الف : کام اور حرفت سے متعلق مساوی شرائط اس صورت میں صحیح ھے  –کی تنقید  ١٠ماده 
رتوں کی ازدواجی زندگی جسمانی پوزشن اور عفت و طھارت سے منافات نھ رکھتے ھوں کھ عو

؛ جیسا کھ مرد کے شغل اور حرفت میں بھی ایسا ھی ھے ڈاکٹری عورت کے لئے اور اسی طرح 
مرد کے لئے کسی سے کوئی تناسب نھیں رکھتا بالخصوص مرد کا عورت کے لئے نرس کا پیشھ 

   –کرنا یا مخالف جنس کا اپریشن 

عورت کو ایجوکیشن جو شھوانی اور جنسی رابط کا سبب ھے شریعت حتی صحیح و سالم عرف 
   -  کے نزدیک ممنوع ھے 
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ورزش میں ایک جیسے وسائل اس وقت صحیح ھیں جب اختالط کی صورت میں انجام نھ پائیں 
  . اور ھر ایک کی بنیاد سے مناسبت رکھتے ھوں  

( ب) دیگر اس  کے مانند مواد کھ پھلے بیان ھوچکے ھیں اور تکرار کی ضرورت  ١١نقد ماده 
  نھیں ھے 

ح کی تنقید : تفریحی سر گرمیوں اور مرزش کے مختلف شعبوں میں شریک ھونے کا  – ١٣ماده 
اس وقت حق ھے جب  مرد اور عورت کا اختالط نھ ھو اور عورتوں کی عفت کا تحفظ ھو چنانچھ 

  ام مواد میں اس اصل کی مکمل رعایت ھونی چاھیے تم

ب پر تنقید : مھر اور نان و نفقھ دینا صرف مردوں کی ذمھ داری ھے  و(و) مشابھ  – ١۶ماده 
اور  حضانت کا حق تنھا اس صورت میں مشابھ کی صالحیت میں ھے کھ اگر سر پرستی اور 

فرزند کے لئے زیاده  مصلحت کا  حضانت کا حق  ماں اور باپ میں سے اس کو حاصل ھوگا جو
اسے ... دی جائے گی اور اگر اصولی طور پر حضانت اور سر پرستی فرزنده کے  –حامل ھوگا 

مصلحت میں کسی ایک سے مخصوص ھو تو پھر دوسرا حضانت اور سر پرستی کا حق نھیں 
نے والے رکھتا صرف فرزند سے ملنے جلنے کا مشابھ حق رکھتے ھیں اگر فرزند کو گمراه کر

   –نھ ھوں 

) ثابت ازدواج اگرچھ رسمی اور قانونی دفاتر میں درج نھ ھو ، شرعی اور ٢(  – ١۶نقد ماده 
قانونی ھے اور دفاتر میں اندراج کرنا صرف طرفین کے حقوق کے تحفظ کے لئے اور صرف 

طرفین کا زوجیت کے سلسلھ میں اعتراف یا کسی ایک فریق کا زوجیت کے گواه پیش  اثبات میں 
  قسم کے ذریعھ کھ اس گواھی کو رد کر دے . مگر مناسب کرنا کافی ھے 

آخر کار مرد اور عورت کے بین االقوامی حقوق کی دونوں کی حدود مصلحت میں کتاب اور سنت  
اس عالوه ھر ایک کے اختصاصی حقوق کی رعایت بھی  کی روشنی میں زیاده رعایت ھوتی ھے

اس کے نفع میں بھی  کی گئی ھے کھ ھر ایک کے حق میں دوسرے کے خالف نھیں ھے بلکھ 
چنانچھ مردوں اور عورتوں کے حقوق پر مشتمل  کتاب قرآن مجید کا ارشاد ھوتا ھے : (  –ھے 

ولھن مثل الذی علیھن بالمعروف مذکوره بحث کی مکمل وضاحت ( تبصرۀ الفقھاء بین الکتاب 
  والسنۀ ) کتاب اور اس کتاب میں مالحظھ کریں گے 

  حین والسالم علی عباد هللا الصال

  جامعھ علوم القرآن  –حوزه علمیھ قم 

  .٧/٧/١٣٧۶ –محمد صادقی تھرانی 

  

  

  

  

      

  

   


