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 در باب زناندر کتاب نوادرالوقایع  احمد دانش های اندیشگانیر ساختنگرشی بر تأثیر زی

 4دکتر حسین یزدانی،  3نیادکتر آسیه ذبیح،  2دکتر علی اصغر بوند شهریاری ،1معصومه دهقان شیری

 دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نورمسئول نویسنده  -1

 استادیار دانشکاه پیام نور -2

 دانشیار دانشگاه پیام نور -3

 استادیار دانشگاه پیام نور -4

 چکیده 

و سرآمد جریان معارف روری در  یکی از نویسندگان مشهور تاجیک( م 1827-1897کتاب نوادرالوقایع احمد دانش )

بخشی از این کتاب به جایگاه زنان و ی است. حاوی مطالب فرهنگی، اجتماعی، دینی، فلسفی و کالمی مهمّ، آسیای میانه

ای عقاید احمد دانش در خصوص زنان همنشاء و ریشه شودسعی می دارد. در این مقالهمسایل مربوط به آنان اختصاص 

؛  منفی استه بعضاًپرسش اصلی این است که با توجه به نگاه وی نسبت به زن ک .در کتاب نوادرالوقایع بررسی شود

را بر آن داشته که زنان را از  فلسفی، کالمی یا عرفانی این روشنفکر و نخبه جامعه آنروز بخارا،حاکمیت کدام تفکر 

مطالعه آثار گویندگان پیش از خود از جمله وی بر اساس تی مستقل برایشان قائل شود؟ هویّ ؛جامعه بشری مستثنا نموده

در و احتماال مشکالت خانوادگی خود  بی، کالمی، فلسفی و دیوان اشعار و شرایط حاکم بر جامعه آنروز کتب مذه

ارتباط مادر شوهر و  مهمترین مطالب وی راجع به زنان و ارتباط آنها عبارت است از: .نشیندخصوص زنان به قضاوت می

ازدواج با زنان با اصل  ه گری، منع ازدواج،ضعف ماده و نقصان عقل، جمود و بی ارزشی، ستیززن و داماد،  عروس، مادر

. کتاب نوادر الوقایع اثری بسیار ارزشمند است و احمد دانش دانشمندی ، بی سواد، بی کس، فقیرو نسب، کم سن و سال

دارد. در این مقاله ل وا میمّشده خواننده را به تأ ر کتاب بیانبزرگ، ولی نظرات او در خصوص زنان که بصراحت د

 دلیل این نگرش منفی بررسی شود.است سعی شده 

 ، آسیای میانه، اسرائیلیات، تصوفمسایل زنان ،ازدواج احمد دانش، نوادر الوقایع، کلید واژه:
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 مقدمه -1

 مسئله بیان 1-1

های و معلول تها مورد توجه بوده و تفاوت بین دو جنس زن و مرد و علّترین دورانابتداییزن و مسائل مربوط به او از 

ت حل نشده و همواره این موضوع هیچگاه برای بشریّها مورد بحث قرار گرفته است. آن در جوامع، ادیان و فرهنگ

در این میان، ظن غالب بر این است  ند.ادرباره آن نظر دادهشمندان از جمله علما، فالسفه، مذهبیون از هر فرقه و آیینی یاند

ر دارد و تر از مرد قراای پایینهای جسمی و روحی، در درجهو همچنین ویژگیدر آفرینش  که زن به دلیل متأخر بودن

ت بشریّنست که مسئله مهم ای اما درجه این ثانوی بودن در جوامع مختلف متفاوت است. شود؛جنس دوم شناخته می

هر یک حقوقی دارند ولی به دالیل ذکر شده حقوقی  متشکل از زن و مرد است که به حکم انسان بودن دارای دو جنس

 تر شناخته شدهبه عنوان جنس ضعیف بوده و غالباًکه جامعه برای زن در نظر گرفته قابل مقایسه با حقوق جنس مرد ن

های این ها و قصهن سانسکریت در روزگار ساسانیان و راه یافتن حکایتی متون هندی از زبابا ترجمه » متاسفانه .است

 ،متون یونانی و عبرانی پس از اسالم و وارد شدن حکمت و فلسفه یونانی و اسرائیلیاتی و ترجمهسرزمین به نثر فارسی 

موجبات ورود  ،یکدیگرهای گوناگون به های تمدنهای ناشی از برخورد آرا و نزدیکی اندیشهگذشته از سودمندی

ادیب دانشمند و احمد دانش فردی  (94: 1399)حسینی،  فراهم کرده است.« نیز های زن ستیز در ادبیات فارسی رانگرش

ی به نام »نوادر الوقایع« تالیف نموده که حاوی در آسیای میانه سکونت دارد. وی کتابمیالدی است که در قرن نوزدهم 

ف. وی در خالل فلسفه،کالم و گاهی تصوّ ،یسیاسی، مذهب، خانوادگی، : مسایل اجتماعیمباحث متنوعی است از جمله

بت چندانی ندارد و ارات جامعه مردساالر در آن روزگار غرسخنان خود مطالبی راجع به زنان نوشته که با توجه به تفکّ

رود نظریات وی بیش از آنچه انتظار می ولی در برخی موارد است؛ یندگان ایرانی در طول تاریخمشابه نظریات برخی گو

در این پژوهش ضمن بیان نگاه وی به جنس ای در قرآن و احادیث یافت. وان برای آن پیشینهتزن ستیزانه بوده که نمی

مطالب مقاله از متن کتاب زیر ساخت فکری وی بررسی شده است.  واج و حقوق زن و مرد نسبت به هم وزن، مسئله ازد

 .الوقایع )نسخه خطی( استخراج گردیده استنوادر

 

 پرسشهای پژوهش 1-2

 در نظر احمد دانش زنان در خانه و اجتماع دارای چه جایگاهی هستند؟ -

 چه تاثیری بر نگرش وی نسبت به زنان دارد؟ ،و جوّ حاکم بر جامعه تعالیم اسالمی -

 نگاه احمد دانش به زنان تحت تاثیر کدام اندیشه است؟ -

 

 پژوهش هایفرضیه 1-3

 دهد.عقالن قرار میکمست و آنها را در ردیف نیقائل  حمد دانش برای زنان جایگاه اجتماعی و انسانی قابل قبولیا -
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تحت تاثیر جوّ جامعه و  و بعضاً اسالمتعالیم راجع به زنان ناشی از برداشت نادرست او از های وی برخی دیدگاه -

 آنها با تعالیم اسالم و سیره نبوی در تعارض است.برخی از بینیم می ،نظرات وی با بررسی دقیق است. فرهنگ آن روز 

 قرار دارد. شاحاکم بر جامعه  و فرهنگاسرائیلیات و جوّ، ر برخی صوفیهوی بیشتر تحت تاثیر تفکّ -

 

 

 پیشینه پژوهش 1-4

نوشته شده که  پژوهشی _علمی  مقاله در مورد احمد دانش تنها دوکتاب نوادرالوقایع هنوز در ایران چاپ نشده است و 

اما درباره جایگاه زنان در ادبیات تحقیقات زیادی انجام شده و کتابها و مقاالتی نوشته  ؛ارتباطی به بحث این مقاله ندارد

 شود:میآنها اشاره برخی است که به  شده

ن بر ادبیات معاصر تاجیک، نامه آثیر معارف پروری در آسیای میانه و تأ ( جنبش1396بوند شهریاری، علی اصغر)

 .17-35، صص62فرهنگستان، ش

 احمد سیاسی تفکر موردی مطالعه)بخارایی پروران معارف علمی منطق بازشناسی( 1399)فهیمه سیده ابراهیمی،

 .42-69 صص ،45 ش دوازدهم، سال اسالم، تاریخ مطالعات ،(دانش

، 3( جامعه شناسی خانواده با تاکید بر نقش ساختار و کارکرد خانواده در دوران معاصر، چ1382اعزازی، شهال )

 تهران: روشنگران و مطالعات زنان.

 ( آیین همسرداری یا اخالق خانواده ،تهران: اسالمی.1392امینی، ابراهیم)

 ( نظام خانواده در اسالم، قم: ام ابیها.1374انصاریان،حسین )

 ( زن مسلمان، پرده نشینی یا حضور اجتماعی، تهران: دانشگاه الزهرا.1383جاللی کندری، سهیال )

 های زن ستیزی در ادبیات کالسیک فارسی، تهران، چاپ پنجم، نشر چشمه.( ریشه1399م )حسینی، مری

 ( دینداری و رضامندی خانوادگی،قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.1385حیدری،مجتبی )

 

 اهداف  1-5

 شناخت دیدگاه نخبگان جوامع پیشین نسبت به زن و جایگاه وی در اجتماع. -

 دالیل نگرش اجتماعی و تاثیر پذیری نخبگان از تفکر غالب در میان علما و فالسفه.بررسی  -

 

 ضرورتها 1-6 

ه ع به او توجّرات بزرگان پیشین راجکند که به دالیل و پیشینه تفکّاهمیت مسئله زن و جایگاه وی در جامعه ایجاب می

بسیار گسترش یافته و از نظر علم و تکنولوژی با مردان رقابت ویژه این که در دوره معاصر نقش زنان در جامعه ؛ بشود

در ضمن با توجه به اینکه کتاب نوادرالوقایع در ایران به چاپ نرسیده و ادیبان ایرانی خیلی با احمد دانش و  د؛کننمی
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وص معارف کتاب و نظراتش آشنایی ندارند و از طرفی بخاطر بزرگی احمد دانش و تاثیر بسزایش در فرهنگ و بخص

 این مقاله نوشته شده است. ،پروری در تاجیکستان و ادبیات تاجیک و نوع نگاه خاص او به زنان

 

 روش پژوهش 1-7

به این ترتیب که ابتدا کلیه  .گیردای انجام میتحلیلی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه - این پژوهش به روش توصیفی

نظرات نویسنده راجع به زنان و هر آن چه به آنها مربوط است استخراج شده سپس با مراجعه به کتاب مذهبی، کالمی، 

ثیر پذیری تحلیل نظریات احمد دانش و نحوه تأفلسفی مطالب راجع به زن و حقوق و جایگاه وی مطالعه شده، سپس به 

 پردازیم.از اجتماع زمان خود، میها و یا وی از اندیشه

 

 مفاهیم نظری تحقیق -2

 احمد دانش و کتاب نوادرالوقایع 2-1

در  است که تاجیک و بنیانگذار جریان معارف پروری آسیای میانه ، منجّماندیشمند، شاعر، معمار، خطاط احمد دانش

دانش پرور  انالبته بخارا در زمان دانش دیگر آن آوازه درخشان که روزگاری مرکز فرمانروایی شهریار بخارا به دنیا آمد.

زد نیست. بلکه ای چون نصربن احمد بود و درباری که شکوه معنویش به دستگاه پرطمطراق خلیفه بغداد پهلو میو آزاده

در . است ز از استبداد و انحطاط و فساد و ظلم و ستم و فقرتیان لبرییبا فرمانروایی از سلسله منغ ایسرزمین فالکت زده

های این دوره علوم غیر دینی جایگاهی ندارد که هیچ، بلکه آموختن علوم غیر دینی و آزاد اندیشی کفر مدارس و مکتب

سرود، خوب از همان اوان کودکی شعر میکه بسیار باهوش بود  دانش (299: 1988زاده،شود. )هادیو گناه قلمداد می

 دیگری عالوه بر علوم رسمی مدرسه، علوم انا بود، به سبب همین هوش و ذکاوتکرد و در هنر خوشنویسی تونقاشی می

معماری و  لمسؤ ار امیرنصراهلل راه یابد وبه درب توانست خیلی زودخود آموخت و  را چون: طب، نجوم و معماری

پس از آن  شد.ی هیأت سفارت خانات شهر بخارا وارد سن پترزبورگ با همراه 1857دانش در سال  ود.مهندسی دربار ش

دانش دارای آثار و  .بینی او بسیار گسترش یافتاین سفرها دایره جهان به واسطه به روسیه سفر کرد و دو بار دیگر نیز

است که آن را  «نوادرالوقایع»کتاب که وی در پرتو آن به شهرت فراگیر رسید،  ترین اثریمهم تالیفات بسیاری است؛ امّا

در آثارش مسائل اسالمی و آیین متعالی آن را مطرح کرد و چهره وی  م( نوشته است. 1875-1890سال ) 15به مدت 

 است. معرفی شدهادرالوقایع بسیار منفی در کتاب نوسفانه چهره زن اانی اسالم را مصّور ساخت؛ اما متنور

 

 بحث و بررسی -3

 نگاهی به نظرات احمد دانش درباره زنان

نقش  ردان قرار دارند و در تولید مثله داشت؛ زنان خواه ناخواه در ارتباط با مدر حوزه مباحث زنان، به چند نکته باید توجّ

نظر گرفته شده است که در کنار حقوق ها در دست آنهاست. از سویی در اسالم حقوقی برای آنها در داشته و تربیت نسل
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در بعد  ست.خانوادگی و اجتماعی قابل بررسی اشود. به این ترتیب مسایل مربوط به زنان در ابعاد: فردی، مردان مطرح می

عد زن، جایگاه خانوادگی و گذار به این بُگردد و نگاه قانونفردی، مسائلی چون آفرینش و ارزش آنها مطرح می

-مباحثی مانند: دیه، ارث، قضاوت، شهادت در این حوزه جای میکند. و حقوق فردی او را مشخص میاجتماعی وی 

تماعی عد اججایگاه زن در خانواده شامل همسرداری و رابطه با فرزندان است و حقوق متقابل آنها بر یکدیگر و بُ گیرد.

شود. مطالب و ای کشوری و نقش او در اقتصاد است که در این کتاب مطرح نمیهنیز حضور زن در تصمیم گیری

م عدبقول خودش نشان از و ل کند بسیار قابل تأمّویژگیهای آنها بیان میتی که احمد دانش در خصوص زنان و نظرا

و شاید بخاطر اختالفات خانوادگی خود شناخت کاملش نسبت به زنان و عدم حضور زنان در جامعه آنروز در اجتماع 

بلکه بطور  ؛دهدر خود یا زنان نزدیکش را نشان نمیهمسمادر،  و تصویری ازکند او از زن خاصی صحبت نمی اوست.

ی از اتقاد دارد؛ در جایی با آوردن آیه. دانش کالً به برتری مردان بر زنان اعکشدتمام زنان را یکسان به تصویر میکلی 

طلبی برابرند ولی بالفاصله با آوردن گذاری و حقگوید که مرد و زن در حقداند و میقرآن حقوق مرد و زن را برابر می

قد است که زن از دنده چپ آفریده شده و ه با مردان دم مساوات بزنند و معتزنان را نرسد کگوید که آیه دیگری می

البته این عقیده او از اسراییلیاتی است که وارد اسالم شده  (45-44تا: )دانش، بی کجی دارد که قابل راست شدن نیست.

)مهریزی،  ی آدم آفریده شده است.آفرینش حوّا به عنوان موجودی دست دوم است که از دنده ،در کتاب مقدس است.

 کوچکتر دانشکه پنجاه سالی از  نویسنده و شاعر تاجیکیلیف صدرالدین عینی، تأکه  در کتاب یادداشتها (42: 1382

ند، به حکم آداب آن روزگار از زنان که محکومان غرور و تعصب بودنیز  ؛ و در جوانی با دانش همدوره بوده است است

نویسنده یادداشتها داستانهایی را از   و همسر او.، نه شریک زندگی است زن در حکم سایه مرد ؛شوددیده می تنها شبحی

و انتقاد از وضع و شرایط آنان در جامعه دارد. او برخالف یشتر جنبه دلسوزی ب آورد کهمی زمانش در کتابوضع زنان 

  کند.دانش اصال از زنان انتقاد نمی

 

  زن در بعد فردی در دیدگاه احمد دانش 3-1

 اند هزنان ضعیف المزاج و ناقص المادّ 3-1-1

 شوند واست که مردان از مصاحبت زنان ملول میصحبتی زن و مرد مطرح کرده این یکی از مباحثی که دانش در باب هم

مردان قوی  ؛داند و معتقد استه میدر عوض زنان از این مصاحبت شادند. وی زنان را ضعیف المزاج و ناقص المادّ

بنابراین زنان در کنار مردان خوشحال و مسرور و  .زنان شاد نیستندبه همین دلیل در کنار  ؛المزاج و کامل المواد هستند

  ( 210 تا:، بیمنتفع هستند و برعکس مردان در مجلس زنان ملول و متضرر. )دانش

گرایان است که زن را به دلیل وابستگی به مرد عضو ناقص و درمانده تالبته باید گفت این نگاه مربوط به سنّ

 (40: 1371اند. )ساوجی، دانسته

ت اهل سنّت است، در مواردی هم بزرگان عرفان و یاروا مفسّرین واین دیدگاه گرچه نزدیک به دیدگاه فالسفه و 

اگر زن یک نیمه  گوید:»می اند که میان زن و مرد تفاوتی نیست؛ چنانکه گولپینارلی در شرح مثنویف اعتراف نمودهتصوّ
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آن جهت که خدا بعضی را  مردان از» مرد باشد مرد هم نیمه زن است بنابراین زن و مرد با هم برابرند. کلمه مردان در آیه

به اعتقاد صوفیه  (34)نساء/. «لط دارنددهند بر زنان تساز آن جهت که از مال خود نفقه میاست و  دادهبر بعضی برتری 

در آیات و  (693: 1: ج1371باشند«. )گولپینارلی،  زنان اند، اگر چه از جنسکسانى هستند که به مرحله کمال رسیده

الماده بودن زن نشده است. در خلقت انسان خداوند زن و مرد را بصورت یکسان ولی با ای به ناقصاحادیث اسالم اشاره

 کننده یکدیگر باشند.  ویژگیهای متفاوت آفرید تا هر دو چون دو تیکه پازل کامل

 

 زن و مرد در مادّه خلقت با هم تضّاد دارند 3-1-2

 گوید:از نظر علمی هم، زن و مرد با هم یکی نیستند. او طبع زن و مرد را متفاوت دانسته و چنین میبه نظر دانش 

تر است و آن سعد و علوی و ماهیت آنوثت سرد یابس و این نحس و سفلی، حکیم مطلق »چون که ذکورت گرم

ران اسالمی طبع زن ن در حالی است که متفکّ( ای210تا:، بی«. )دانشو طبع را به همدیگر مقابل آفریدس این دتعالی و تقدّ

تر از زن و مرد سرد مزاج گیردتر است و زود تحت تاثیر آن قرار میاند: »احساسات زن جوشانتر از مرد دانستهرا گرم

 (174: 1375است«.)مطهری، 

د هر دو همواره در مقابل و تر آفرینش قرار دارتر و پستاز نظر وی جنس مرد برتر از زن بوده و زن در مرتبه پایین 

ه او البته در قرآن خالف گفت (211 تا:، بیغوغاست. )ر.ک: دانشنابراین بین آنها همیشه خصومت و ضد یکدیگرند؛ ب

د«. یهای او اینکه همسرانی از جنس خود شما برای شما آفرید، تا در کنار آنها آرامش یابو از نشانه» وجود دارد:

 نای در قرآو هیچ آیه 1آیات بسیاری در تساوی رتبه و شان زن و مرد در قرآن کریم آمده است.چنین هم (21)روم/

 ؛کرده باشد که مردان از حقوق بیشتری نسبت به زنان برخوردار دارندشود که بطورکلی یک قانونی را بیان یافت نمی

 مگر در مواردی خاص که در آنها برای حفظ تعادل میان حق و مسئولیت نکاتی را بیان کرده است.

تواند نیکی برد. به همین دلیل نمیهایی را در شناخت زنان به کار میدانش دارای پیشینه ذهنی است و پیش فرض

ثیر پذیر و دارای جمود خواهد آمد زنان را تأکه در ادامه آنها را باور کند و در کل به ذات آنها مشکوک است. وی چنان

رود وی هر نوع اعتراض و اظهار نظر از سوی زنان را نفی نموده داند و همچنانکه از جامدات و اشیا انتظار میفکری می

اطاعت کامل را از سوی زن قبول دارد؛ به همین جهت حقیقت وجودی زن بر وی پوشیده است و رفتارهای عادی وی را 

 داند.وع ناسازگاری میاز ن

 

 نقص عقلی و دینی زنان 3-1-3

توسط شعرا و حکما و نویسندگان و از آنجا که همواره  بر اثر برداشت نادرست و تأویل سطحی آیات قرآن و احادیث

العقل بودن زنان رواج یافته و تعبیر غلط ناقصقلم در دست مردان بوده و اکثر زنان در قدیم از نعمت سواد محروم بودند؛ 

و یکسان شدن زمینه البته امروزه با رشد اجتماعی زنان و تغییر شرایط اجتماعی به ادبیات و آثار تعلیمی راه یافته است. 

 
  15، مائده/28،مدثر/195،آل عمران/15،جاثیه/46،فصلت/112و124،نساء/40،غافر/13،حجرات/35احزاب/
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باعث شده  آنبرداشت نادرست از یکی از منابعی که گونه تعابیر بسیار کمرنگ شدند. برای پیشرفت زنان و مردان این

زنان را نکوهش  حضرت علی پس از جنگ جمل  که البالغه استنهج 79خطبه عقل بدانند؛  برخی همه زنان را ناقص

هج البالغه در این نالبته سخنان حضرت علی در  (80خطبه  –البالغه نهجر.ک: ) .شمرده استآنان را ناقص عقل نموده و 

بلکه مربوط به زمانی است که زنان از سواد و دانش محروم بوده از  ؛زنان در همه ادوار نداردارتباطی با کل  خصوص

رباره زنی است که باعث به وجود آمدن جنگ ین سخن امام علی راجع به نقص زنان دنهمچ. اندخبر ماندهار جامعه بیاخب

  (33: 1380)ثقفی،جمل و کشته شدن صدها انسان بی گناه شده است. 

مهریزی معتقد است برای این حدیث سند متصلی وجود ندارد و منبع قابل استنادی هم برای آن نیامده است. 

 (92: 1382)مهریزی، 

ها محروم نموده و از کسب علم و معرفت زن را عمال از امکانات بی بهره و از فرصتالبته باید متذکر شد در گذشته 

تر از مرد قلمداد کردند و گفتند زن قادر به فکر کردن و خلق و ابداع العقل و پستاو را ناقص بناحقبر حذر داشتند سپس 

 (74: 1371مثل مرد نیست. )تیال،

خداوند چنین مقرر کرده که آنها زبون مردان که  کندطور تفسیر میعقلی زنان را این دیگر از دالیل بییکی دانش 

معتقد است که خداوند زن را  همچنین او( 214 تا:بی باشند و بر آلودگی ایام حیض و بارداری صبر داشته باشند. )دانش،

رسیدند انست تام میقل باشند؛ زن و مرد در دنیا به مؤالفت و مؤناقص آفریده زیرا اگر قرار بود زنان چون مردان کامل ع

ماندند. این گفته دانش درست برعکس کالم خداوند در قرآن است که فرموده زن را آفریده و از فکر مبدأ و معاد باز می

 و پستی او نسبت به مرد دانش برای نقص زنیکی دیگر از دالیلی که  (189کنارش آرامش پیدا کند. )اعراف/تا مرد در 

های معنوی و روحانی هستند و به مردان دارای ویژگی ،در مادی نمودن فرزند است. به نظر دانشوی دهد نقش ارائه می

های شود که فرزند ویژگیدر حالی که زن به عالم خاک تعلق دارد و جمع میان این دو موجب می ؛عالم باال تعلق دارند

شد و یمدر غیر این صورت و اگر هر دو مانند هم بودند فرزند به یک سمت کشیده  ؛معنوی و مادی را با هم داشته باشد

اند و شهوانی و هدف خلقت انسان این نبوده است. »وسایط و اسباب درونی قوای نفسانیشد که معنوی یا مادی می

 (217تا: بیوسایط و اسباب بیرونی اول مادر باشد«. )دانش، 

س با تقویت بعد گیرد و سپمنظور دانش این است که انسان در ابتدای امر مادّیت را از مادر و معنویّت را از پدر می

 رفی اگر تربیت فرزند بر عهده پدررسد و زمانی که مرد شد دیگر از مادّیت در آن اثری نیست و از طمعنوی به کمال می

ه و چیزی ظاهر نشود و صفات انتقامیّ ،گونه غیر راستی و درستی از مزاج خلقشوند و بدینباشد، همه انسانها کامل می

( پیداست که این سخنان وجهی نداشته و در هیچ یک از کتب آسمانی 217تا: بیماند. )دانش، میه خداوند در خفا قهریّ

 البی ذکر نگردیده است.چنین مط و احادیث از جمله قرآن
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 وضعیت زن در قیامت 3-1-4

د و نسبت به کنیزیرا شما زیاد لعن می ...از پیامبر که فرمود: »ای زنان بیشتر شما اهل آتش هستید.  دانش با بیان حدیثی

گونه احادیث که با عدل و البته اینداند؛ اکثر زنان را اهل دوزخ می( 514و513: 1388. )کلینی، «عشیره خود کافرید

گوید: معانی کفر مختلف فضالست. عالمه مجلسی می محل بحث علما و ،اد هستندحکمت خداوند و آیات قرآن در تضّ

گونه احادیث ( برخی از مفسّران این36و35هـ .1404رفتن نعمت است. )مجلسی، است و در این روایت به معنی نادیده گ

ر ننده تفکّاین احادیث منعکس ک ؛گویندمی لق پیامبر سازگاری ندارد ودانند و معتقدند که با خٌرا ضعیف و جعلی می

دهد که خطاب با همه زنان نیست و در جمع ت نیز ظاهر حدیث نشان میدر صورت صحّ جاهلی در حق زنان است.

 لعن کنندگی هستند.  و خاصی از زنان گفته شده که دارای ویژگی کفران

ها )احمدبن حنبل، د میان کالغغ سفیشوند مثل ندرت کالدر روایت دیگری هم زنان بهشتی بسیار نادر توصیف می

( براساس این گونه اخبار گویا خداوند سبحان زنان را برای جهنّم و مردان را برای بهشت خلق کرده است. 197تا: بی

واج دارد. ت رمتصوفه اهل سنّرین البته توجه به اینگونه اخبار و احادیث در میان مفسّ( 127-128هـ . ق  1414)سبحانی، 

است از همین نظریات بهره برده است. در حالیکه مفسّرین  راویان شیعه کمتر به این نوع اخبار  سُنّی حنفی دانش نیز که

 ، (371: 3: ج1361، امین، 88تا: بی ، الفوزان،4627: 1367 ،اند. )ر.ک: صدوقتوجه نشان داده

زن و مرد را از نظر وجودی و انسانیّت و ایمان یکی  که برخالف نظرات دانش ت استاز فالسفه اهل سنّابن عربی  

ابن  ی به امامت زنان بر مردان نیز اعتقاد دارد. )ر.ک:کند که تفاوتی میان آن دو نیست. وی حتّدانسته و اعتراف می

ال با هم اجتماع و اشتراک دارند. در درجه کم . مقصود اینکه مردان و زنان1(.88 :3یه، ج فتوحات مکّ، 46: 1396،عربی

در انسانیّت با هم انبازند و مردان را از این حیث بر  کند که مردان و زناندر فتوحات مکّیه نیز روى این نکته تأکید مى

وصلت داند و همچنین »ابن عربی زن را بهترین مجال و مظهر پروردگار می (445: 1375)جهانگیری، برترى نباشد«.  زنان

 (235: 1384کند.« )ستاری، اد با خدا ذکر میتراز اتحّبا وی را هم

گذارد و در ادعایی پا را فراتر از دیگر ادبا و شعرای زن ستیز می و زنان را اهل دوزخ دانستهاکثر  متاسفانه دانش

خواند: آنها را هیزم دوزخ می بلکهد؛ نآورد که ارزش و اعتباری ندارترین مرتبه وجود بحساب میآنان را پایین عجیب

اند همچو جلد دانه و پوست بیضه از مرتبه اعتداد و اعتبار ساقط باشند. از جلد همان پس زنان که مظروف وجود آفرینش»

. جلد دانه و پوست بیضه جمادی بیش نبود االّ آنکه رونق افزایی مطبخ و گلخن را 2دانه مطلب است و از بیضه همان چوزه

 (556( همچنین )ر.ک: 212 تا:، بیار آید«. )دانشبه ک

 
س(«.) شارح قیصرى حدیث مزبور را به صورت ذیل نقل کرده است:» کملت من النساء اربع مریم بنت عمران و آسیة امرأة فرعون و خدیجة و فاطمة)  1

 (.452قیصرى، شرح فصوص، ص 
 . جوجه 2
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»بدانند وعده خدا حق است که »اجیب دعوه المٌضطرین« اجابت میکنم  گوید:بانو امین در تفسیر عرفانی خود می

ین، را که روی دل بمن آرد و اینکه ضایع نمیکنم عمل هیچ عمل کنندیی را مرد باشد یا زن«. )امدعوت هر کس 

 (3:371ج:1361

  ( 254تا: بی )دانش، .داند که کجی آن قابل راست شدن نیستمچنین زن را همانند استخوان پهلو میه

داند و نظراتش را در کند که در مورد زنان چیز زیادی نمیاعتراف می خودهمه زن ستیزی، بعد از اینالبته دانش 

  (555 تا:، بیو گمان نوشته است. )ر.ک:دانش خصوص آنان از روی ظنّ

 

 زن در بعد خانوادگی از دید احمد دانش 3-2

 ازدواج 3-2-1

است. سعادت  لیه تشکیل جوامع بشری خانوادهشود ازدواج است. هسته اوّهایی که به زن مربوط مییکی از مهمترین نقش

و در اسالم بسیار به آن ای را باید در استواری بنیاد خانواده جستجو نمود. ازدواج تنها راه تشکیل خانواده است هر جامعه

کید شده است. بهای مهم حدیث بر اهمیت ازدواج تأدر کتا و همواره جوانان به ازدواج تشویق شدند. شده استسفارش 

 (103/220هـ،  1403مجلسی، ،  4/5، 1367عاملی، ؛ حر5ّو 1410)ر.ک:کلینی، 

دانش فصلی را بطور مفصّل به ازدواج اختصاص داده؛ در خصوص شرایط و فواید ازدواج. حقوق مرد و زن در برابر 

 ت برخی از مشکالت و طالق بحث کرده است.هم و علّ

تی: ازدواج »النکاحُ سنّ وی با بیان احادیثی که از پیامبر نقل شده مانند: »فی التزویح برکه: در ازدواج برکت است«.

ت من است«. »محب الی من دنیا کمثالت: الطیب و النسا و قره عینی فی الصلوه: سه چیز در دنیا نزد من عزیز است: سنّ

کند که این  احادیث در وصف ( چنین استدالل می229 تا:، بیبوی خوش، زن و نماز که نور چشم من است«. )دانش

ت و حیا و پاکی در عشق و طهارت اخالق، از صفات زنان عرب است؛ به خالف زنان زنان عرب است. »زیرا که عفّ

-، بیاند«. )دانشو مردان آبروی عصمت و عفّت را به خاک خباثت و نجاست ریخته انرک که زنه بالد تٌعجم، خاصّ

 (230تا:

صاحب شریعت  ،ابواب تناسل گشتیگوید: »اگر نه مصلحت عام و سدّ ت دانش در زندگی عبادت است و میاولویّ

  (232 تا:بی منع ازدواج فرمودی«. )دانش، ،)ص(

 

 طالق 3-2-2

تا: به ضرورت. )دانش، بی داند االّ هایی دارد. ابتدا طبق نظر اسالم طالق را مباح نمیدانش در خصوص طالق نیز توصیه  

با تلطّف عذری آورد و زن را با دادن  کندداند توصیه میکند و چون طالق را حق مرد میاحکام طالق را بیان می (255

او کند که بعد طالق سرّ زن خود را بپوشاند و عیبش را آشکار نکند. ای دلخوش کند و طالقش بدهد. البته تاکید میهدیه

در فصل اول کتابش که در خصوص  (256تا: )دانش، بی داند.می مشکالت را بیشتر از سوی زنان خصوص طالق نیزدر 
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، به یکی از معضالت جامعه که اختالف عروس و مادر شوهر و مادرزن و داماد کندحقوق والدین و فرزندان صحبت می

گوید: در طینت زنان کجی است؛ همچنان داند و میکند و یکی از دالیل عمده طالق را دخالت آنها میاست اشاره می

به نقل از حامد بیگ یکی از ( 45تا: زن پس مردان به اغوای آنها از جای نروند. )دانش، بیدر طینت مادرشو و مادر

» زنش را باشد  یکبار ازدواج کرده و همسرش را طالق داده و از او جدا زندگی میکرده است. ، ویدوستان نزدیک دانش

دانش از همسرش  البته در هیچ جا (345: 1361ها مردگی بود.« )عینی، ها از خود جدا کرده است که وی در آن وقتکی

کند. شاید نظرات منفی او نسبت به زنان از همین اختالفات با ای به اختالف و جدائیش نمیبرد و هیچ اشارهنامی نمی

 کشد.همسرش ناشی شده و او بطور ضمنی زندگی خود را بتصویر می

 

 های زن ایده آل دانشویژگی 3-2-2-1

 اصل و نسب الف.

داری کنار بیاید و حفظ آبرو با مشقّات زندگی و شوهرمنظور این است که از خانواده آبرومند معروفی باشد تا به خاطر 

 (242: تابی ،)دانش .شود وی فرمانبردار و صبور باشدصبری نکند: داشتن اصل و نسب موجب میاعتراض و بی

باحیا، باوقار،  ،دهد؛ زنان با اصل و نسبو توضیح میداند میداشتن اصل و نسب برای زنان بهترین ویژگی را وی 

خودسر،  نافرمان،  ،اصل و نسببدون زنان کنند و  می داری و تندخویی شوهر را تحمّلفرمانبردار و صبورند که رنج خانه

کس سواد و فقیر و بیکند زن باید بیامّا بعداً تاکید می (242تا:)دانش، بی هستند.ه و بازار رفتن و اهل کوچ طلب زیاده

 باسواد و متمکّن و باخانواده هستند. ،باشد که اصوالً زنان اصیل و شریف

 پشتوانه باشد اولیاء و بدون  ب.

است که دانش در کتابش در یکی از مشکالت خانوادگی زمان دانش اختالفات عروس و مادرشوهر و داماد و مادر زن 

او به دلیل این اختالفات معتقد است زن اگر مادر و پدر و برادر نداشته باشد  .ل صحبت کرده استخصوص آن مفصّ

 (243تا: )دانش، بی شود.شوهرش کمتر دچار اختالفات خانوادگی می

 فقر ج. 

داند و باید فقیر باشد تا وقتی به خانه شوهر در ناز و نعمت بوده باشد قدر شوهرش را نمی به عقیده دانش اگر زن قبالً

 رود آنجا را بهتر دیده و قدرشناس شود.می

و ( ا244: تا،بیگیرد قدر وی را بداند. )دانشمفلس و رنج و سختی کشیده باشد تا وقتی در نعمت شوهر قرار می

مرد هر کاری بکند برای او کم است و او انتظار بیشتری دارد؛  زیرا ؛داندروت زن مییکی از آفات زندگی زناشویی را ث

تا: بی. )دانش، «کشدشود و کار به گفتگو میفالجرم عیش مرد مختل می ؛دوَزیرا تصور و تخیّل زن مافوق این مرد بُ»

226-225)  
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 د.کم سن و سال

دختران در هنگام بلوغ یا حتی پیش از آن ازدواج کنند تا به فساد در سفارشات بزرگان دین نیز چنین آمده است که 

 گوید:می . دانش نیزبینند شوهرشان باشدنیفتند و تنها مردی که از هنگام بلوغ می

این نظر نیز از شخصیتی مثل دانش  ( 245 :تا، بیو گوش بسته باشد. )دانشکم سن و سال و در حد بلوغ و چشم 

ق تواند درک درستی از زندگی زناشویی و اخالهنوز به سن رشد فکری نرسیده نمی زیرا دختری کهپذیرفته نیست 

ا باید این مطلب را در نظر داشت که در دوره زندگی دانش چنین افکاری حاکمّیت دارد و او امّ ؛داری داشته باشدهمسر

سخن به میان میاید  ،ی نه ساله با مردی چهل سالهدر کتاب یاداشتهای عینی از ازدواج دخترنیز از جامعه مستثنی نیست. 

 (382میرد.) عینی، یادداشتها:پس از زفاف بعلت جثه کوچک میعروس که 

 بی سوادی ه.

 آورد:برای این شرط دو دلیل می

در یادداشتهای  (246: تا، بیشسواد باشد تا حکایات عاشقانه نخواند و با سند سازی دنبال حقوق خود نرود. )دانبی

خواند و سرانجام بخاطر که باسواد است. او عاشق است و شعرهای عاشقانه میبرد دختری بنام حبیبه نام میعینی از 

سوادی زن بی برای این با کند.رود و با اجازه او ازدواج میاش بنزد قاضی میمخالفت پدر با ازدواج با مرد مورد عالقه

ه قبل از ک ل خواهد بود. این نظر از مرد روشنفکریزن باسواد گستاخ و غیرقابل کنترکردند، فکر می موافق بودند که

رسد؛ ولی اسواد خود آموخته بعید و دور از ذهن بنظر میخانه از مادر بمکتبرا در  ، خواندن و نوشتنرفتن به مدرسه

 کند.می متاسفانه جوّ حاکم بر اجتماع، نخبگان جامعه را نیز اسیر تفکّرات غلط

 (247 :تا، بیه مردم به او نباشد. )دانشو توجّ ان زیبا نباشد که به مرد فخر نفروشدچندگوید:»همچنین می

 ؛ی ندانستهرا در نظر گرفته و زنان را دارای هیچ اختیار و حقّ طی که برای زنان ذکر کرده نفع مردانوی در تمام شرو

های خود به روسیه در مسافرت ؛شودوقتی دانش از جوّ حاکم بر جامعه دور می با این وجود پسندد؛ ر قید مرد میآنها را د

تا: )دانش، بی کند.بیند که در نظر او برتر از زنان سرزمین خودش هستند و از زیبایی و رفتار آنها تعریف میزنانی را می

336) 

 نشینیو. خانه

گوید: می؛ «بهترین زن آنکه هیچ مرد ایشان را نبیند و ایشان هم هیچ مرد نبیند»: که حضرت فاطمهبا آوردن این سخن  

از نظر دانش »بیشتر های خوب زنان این است که در خانه بنشینند و هیج مردی را غیر از شوهر خود نبینند. یکی از ویژگی

ها مرد و آفت د منع فرماید و همةوَخیزد. و بالجمله از هرچه توقع افساد بُمردان میزنان را آفت از مجالس زنان و نظارة 

ص است که دانش و افرادی مشخ (254تا: بیزن را از چشم آید و از رفتن به کوچه و بازار و دویدن به بام و در«. )دانش، 

ی که در اند. در حاله نداشتهو به سیره عملی توجّداده ه خود را به گفتار و نوشتار اهل بیت و ائمه جّبیشتر تو همچون او

برای احقاق حقّ خود اقدام نموده و کار خود را  بینیم که وی در قضیه غصب فدک، شخصاًسیره حضرت فاطمه چنین می

کند سخنرانی می ، به ضرورتحرمنیز در محضر یزید مقابل مردان نامحضرت زینب به اقدام همسر موکول نکرده است. 
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توان اذعان داشت توصیه ندیدن نامحرم و خانه نشینی برای موارد عدم ضرورت بیرون رفتن از ه به این موارد میو با توجّ

آرمینیوس  ،اح مجاریسیّای کلی برای همه زمانها. ؛ نه توصیهمنزل و رویارویی بی دلیل و غیر ضروری با مردان است

به در خانه ماندن زنان و عدم حضورشان در جامعه اشاره  ،ا حیات دانش به بخارا سفر کرده نیزوامبری که تقریبا همزمان ب

شوند که جای آن در مبتال به زخمهایی می ،های بخارا که نسبتاً سبزه خوشکل هم هستندکند: » مخصوصا زنمی

-این باشد که معموالً همیشه خانه ،ت آنعلّسازد، شاید هم ماند و به زیبایی آنها سخت لطمه وارد میصورتشان باقی می

 (229: 1370کنند. )وامبری، نشین هستند و کمتر حرکت می

 

 اهداف ازدواج 3-2-2-2

ناگزیر از این است که دلیل توصیه بزرگان به ازدواج را  ؛گویدل در مضرّات ازدواج سخن میوی پس از این که مفصّ

شود مواردی است که در پردازد آنچه در مورد فایده ازدواج بیان میبیان کند به همین دلیل به شرح فواید آن نیز می

 احادیث آمده و متضمن منفعت معنوی است:

 الف.توالد و تناسل

ت صحیح او در راه تعالیم الهی است. بدین دیث، آوردن فرزند و تربیّهدف مهم ازدواج از دید وی با استناد به احا

آید و دو دلیل آفرینش که عبادت خالق و عمارت جهان صورت در مرتبة اظهار و آفرینش امداد و معاونت بوجود می

هم به همین دلیل  ( وی خلق شهوت را251تا: رسد. )دانش، بیوسیله تناکح و تزوّج و بقای نوع بشر به ظهور میه ب ،است

تر است از آنکه اند: »نکاح فاضلبرخی از علما گفته. هم مایل شوند تا ازدیاد نسل صورت بگیرد داند که زن و مرد بهمی

فه نیز آمده است. ( این سخنان برگرفته از تعالیم پیامبر است که در کتب متصو251ّتا: نوافل عبادت پردازند«. )دانش، بیبه 

از قول پیامبر زن  دانش( 304: 1: ج1383غزالی، ر.ک:)همین دلیل را برای نکاح آورده است غزالی در کیمیای سعادت 

 (251: تا، بیزشت زاینده را بر خوبروی عقیم ترجیح داده چرا که زن تنهاد وسیله ازدیاد نسل است. )دانش

 ب.حفظ دین

برای ازدواج ذکر شده و تمام عرفا و متصوّفه نیز بر این واقف بوده در کتب خود اشاره حفظ دین از اهدافی است که 

: 1ج :1383غزالی، )ر.ک:. اند. در کیمیای سعادت که از جمله کتب متصوّفه است نیز این مطلب ذکر شده استنموده

نده از وساوس دانسته، بیشتر عذوبت با وجود این که دانش بر اساس احادیث، ازدواج را کامل کننده دین و دور کن (304

گوید: »از فواید ازدواج شمرد و میرا ترجیح داده است. او از سویی با اشاره به حدیث پیامبر ازدواج را مایه حفظ دین می

یمی از دین خود را حصار کرده است و آن کس که ازدواج نکند غالب ین است؛ چه هر کس که ازدواج کند نحفظ د

واج را مانع عبادت و طاعت ازد از سویی (252تا: شت«. )دانش، بیاز نظر و دل از وسوسه نگاه نتواند دا آن بود که چشم

های مرد از وی طاعت و عبادتی به صدق و حضور و معتقد است پس از ازدواج به دلیل مشکالت و گرفتاری داندخدا می

طرف دیگر اشغال و عالیق مرد را فرو گیرد و وی از کسب نیاید و آن چه انجام بدهد بدون وسوسه و عجله نیست و از 

 (223تا: )دانش، بی. حالل در طلب شبهه افتد
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 ج.راحتی و تجدید قوای مرد

کند که مرد برای آرامش گرفتن و تجدید قوای از دست اعتراف می ،که برای زنان برشمردهصفات بدی  با وجود همه

انست یابد به دیدار زنان و راحتی به دل حاصل شود و قوای نفسانی و طبیعی را مددی ه نیاز به زن دارد: »دیگر آنکه مؤرفت

د و دل کوفته و از خارج رسیده بود. به سبب مجالست و مزاح با ایشان؛ چه مواظبت بر طاعت و عبادت مالمت آور

 ( 252تا: آن قوا را تجدید کند«. )دانش، بی ضعیف شود از جهت مواد عنصری و این راحت

 ؛انجام دهد ،خواهدبا توجه به حقوقی که دانش برای مرد برشمرده اگر زنی وظایف خود را آنچنان که شوهر می

این راحتی را محال دانسته و زنهای دوره خود را فاقد ا دانش امّ (258تا: آرامش وی خواهد شد. )ر.ک: دانش، بی موجب

 ( 221-222تا: ی آرامش الزم است. )ر.ک: دانش، بیداند که براهای مثبتی میویژگی

 د. راحتی مرد از پرداختن به امور خانه

شده که مرد باید یکی از فواید ازدواج این است که مرد به کارهای خانه نپردازد. این موضوع در کتب عرفانی هم عنوان 

»دیگر فایده تأهل آن است که زن تیمار و تعهد  ن برای کارهای خانه استفاده کند.مشغول به عبادت باشد و از وجود ز

یاور بود در  ،خانه را متصدی باشد که اگر مرد بدان مشغول گردد از علم و عمل و عبادت باز ماند و بدین علت زن نیک

غزالی نیز فایده چهارم  داند.علم و عبادت بیشتر را مخصوص مردان می ،دانش با این نظر( 252تا: راه دین«. )دانش، بی

که ، حدیثی از پیامبر است در برابر این نظرات (305: 1: ج1383غزالی، ر.ک:داند: )ازدواج را در تیمارداری زن می

»یا علی، یک ساعت خدمت کردن مرد  :داندو ثواب آنرا حتی از عبادت باالتر می کندخدمت مرد در خانه را توصیه می

 (103-102: 1363)شعیری، . «و هزار حج و هزار عمره بهتر است در خانه از عبادت هزارساله

 ه.کفاره گناهان

زنان در کتب متعدد مذهبی و عرفانی آمده دانش بنا را بر این نهاده که توصیه به  با توجه به مطالبی که در خصوص

د که وجودش مایه دانآید. وی زن را موجودی میازدواج با زنان و همصحبتی آنان نوعی تنبیه برای مردان به حساب می

مانند نظرگاه غزالی در کیمیای ( این مطلب نیز ه253تا: )دانش، بیل او کفاره گناهان است. است و تحمّ گرفتاری

ات ایشان و نگاه داشتن ایشان بر راه شرع جز به مجاهدتى تمام نتوان کرد، و آن »کفایت کردن مهمّ سعادت است:

دانش صفحاتی متعدد را به دلیل اختالف زن و مرد  (306: 1: ج1383ترین عبادات است«. )غزالی، مجاهدت از فاضل

است که گمان به نیکی زنان و  آنان خیاالت واهی های زنان و اشتباه مردان ور بدیو مبتنی باختصاص داده و همه دالیل ا

 اند. ازدواج داشته

 

 علت تحقیر زنان و مخالفت با ازدواج 3-2-2-3

پیامبر گوید و با وجود اشاراتی که به نیکی ازدواج کردن و توصیه دانش با سخنان ضد و نقیض راجع به ازدواج سخن می

شراف دانش به کتب صوفیه که دو گردد به اِاین ضد و نقیض بودن بر میکند. ج را منع میدارد، در موارد بسیاری ازدوا

کنند. در رسایل کاشانی دو نگرش منفی و مثبت نسبت به ازدواج تشریح شده است. گرایش را نسبت به ازدواج بیان می
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های منفی از آن رابعه است گوید یکی از دیدگاهکند و مین متصوفه بیان میوی آفات تجرید و آفات ازدواج را از زبا

: 1380شود. )ر.ک: کاشانی، کند و خود نیز راضی به ازدواج نمیمنع می راآن تنها از دید شهوانی نگریسته و که ازدواج را

55) 

کنند و این که عیال و فرزند گری زنان اشاره میفتنهدیدند به مردانی که ازدواج را منع کرده و آنرا با سلوک در تنافی می

 (55-54: 1380)ر.ک:کاشانی، موجب هالکت هستند. 

 ( 475: 1375است. )ر.ک: هجویری،  کند که ازدواج برای وی آفت بودههجویری خود اذعان می مثال

 

 رفتار با زنان 3-2-2-4

 شود. غالباًگرفته شده است که در صورت ازدواج بر آنها واجب میها برای زن و مرد حقوقی در نظر در همه آیین

را بر شوهران حقوقى است در عرف مثل حقوقى که  زنان شود بیش از حقوق زن است: »حقوقی که برای مرد شمرده می

 (314: 2: ج1361«. )امین، مزیّتى است شوهران بر زنها دارند لکن مردان را بر زنان

گیرد در واقع حق نیست بلکه ، حقوقی که برای آنان در نظر میدانش به زن خاص جامعه آنروز وبا توجه به نگاه 

 دنباله همان مطالبی است که راجع به زنان و بدخویی آنها گفته است. 

 الف.مهربانی و تحمّل بر رفتار آنان

اهل خویش ا چنان که پیامبر ب» :کید دارد که مرد باید با اهل خانه خود شوخی کند و بداخالق نباشددانش بر این نکته تأ

»و عمر  ( غزالی از قول خلیفه دوم همین مطلب را بیان کرده است:253-254 تا:بی «. )دانش،چون کودکی بود در لعب

»مرد باید که با اهل خویش چون کودکى باشد و چون از وى کدخدایى  گوید:و درشتى وى در کارها، مى د)رض(، با جّ

 (315: 1: ج1383درخواهد، آنگاه چون مردان باشد«. )غزالی، 

گوید مرد باید با زن خوش رفتار باشد البته نه بدین معنی که ایشان را نرنجاند؛ بلکه سعی کند بر محاالت و می او

زیرا زنان از ضعف و عورت مخلوق شدند؛ پس داروی ایشان خاموش  ؛ا بکشدناسپاسی آنها صبر کند و رنج ایشان ر

( این معنی به همین شکل، در کیمیای 172تا: بیبودن و مداوای عورت ایشان، خانه بر آنها زندان کردن است. )دانش، 

)غزالی، . کشد و احتمال کندو معنى خوى نیکو نه آن باشد که ایشان را نرنجاند، بلکه رنج ایشان بسعادت نیز آمده است: »

 (115: 1: ج1383

 ب. تنبیه کردن

در وقت نشوز و عدم اطاعت . وند در قرآن است و نظر شخصی ندارداجع به تنبیه زنان نوشته طبق دستور خدامطالبی که ر

خواند و اگر زن اطاعت نکرد در جای خواب به او پشت کند و در صورت عدم ن باشد. ابتدا او را به طاعت فرابا زن مهربا

و  که عضوش بشکند و به او آسیب برسدسازگاری سه شب از او جدا بخوابد و اگر نه آنگاه او را بزند ولی نه در حدی 

 (256تا: بی اگر زن در کار دین کوتاهی کرد یک ماه بر او خشم گیرد. )دانش،
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 ناشوییج.رعایت حقوق ز

از آنجا که اسالم برای کوچکترین مسائل زندگی احکام دارد در خصوص مصاحبت زن و مرد نیز دستوراتی داده است. 

المسه و بوسه با زن مصاحبت کند و حتی در حین مصاحبت برای هر العبه و مُمرد نباید چون حیوانات بدون مقدمه و مُ

بلکه  مرد فقط به ارضای خود بسنده نکند؛ گفته شود. و در نهایت است که بایدلحظه آن در روایات ذکرهایی آمده 

رین اسالم حقوق یکسانی حتی در جزئی تها بیانگر اینست که رسیده است. این توصیهء مطمئن شود که زن نیز به ارضا

و این برداشت نادرست مردان است که همواره حقوق کمتری برای زن قائلند. البته  مسائل برای مرد و زن قائل شده است

 (256تا: بی توجه به این نیاز زن و مساوی دانستن او با مرد در اینجا از طرف دانش مورد توجه است. )دانش، 

 د.مراقبت زن از نامحرم

یکی از محارم اید به فساد کشیده شود؛ بنابراین مرد ت بزن نباید در خانه تنها باشد زیرا ممکن اس کند؛می دانش توصیه 

، از زن نیز مربوط به سفانه این گونه مراقبتمتاً (255تا: . )دانش، بین دیدبان در منزل بگماردخود یا همسرش را بعنوا

 توانسته از خود محافظت کند.نمی  ،زن بدون مراقبت مرداننگرش و شرایط زمان دانش است که 

 ه.نفقه دادن به زن

کند که مرد نباید در نفقه دادن به زن خسّت به خرج دهد و از طرفی می ه زن بر ذمّه مرد است. دانش بیاندر اسالم نفق

اسراف هم نکند و تعادل را رعایت کند و »بدان که نفقه با عیال صدقه است و دیناری که در غزا دهد و دیناری که بدان 

تر باشد«. نمایند و دیناری که به مسکینی دهند، دیناری که به عیال نفقه کنند؛ ثواب این از همه فاضلای را آزاد بنده

 (255تا: بی)دانش، 

کند از راه حالل بدست آمده باشد و اگر بخواهد با آنچه نفقه می ؛مرد باید دقت کندکند که دانش تاکید میالبته 

 اش خیانت و جفا کرده است.در اصل به خانواده ،مال حرام مخارج خانواده را تأمین کند

 و.تعلیم علم ضروری به زن

شود را به گوید مرد باید علم ضروری که شامل احکام میدانش قبالً اشاره کرده بود که زن نباید باسواد باشد ولی او می

پیشین و عصر را قضا باید کرد و زن بیاموزد. »الاقل این مقدار بیاموزد که چون پیش از غروب حیض منقطع شود نماز 

بسیار اندک علم علم ضروری ( منظور از 255 تا:بی چون پیش از صبح منقطع شود نماز شام و خفتن را قضا کند«. )دانش،

نان باسواد و این در حالی است که مادر خودش زنی با سواد است و در دنیای اسالم ز و فقط احکام ضروری دینی است.

 جتهد وجود دارند.دانشمند و حتی م

 ز.عدالت میان زوجات

طبق دستور اسالم که گفته است: مرد در صورتی که بیش از یک زن دارد باید حتماً رعایت عدالت و مساوات را بکند؛ 

فرمودن به هرکدام  ءنماید. »اگر دو زن دارد از مواجب است در شب بودن نزد هر کدام و اعطادانش نیز این توصیه را می

( در این سخن اشاره به  آیه عدالت درباره زوجات 255تا: ن در اختیار مرد نبود«. )دانش، بیحبّت و مباشرت که آنه در م

 توانید بین زنانتان عدالت برقرار کنید.نساء دارد که البته فرموده است: هرگز نمی129
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 نتیجه

هستند که به هیچ روی در اجتماع حضور نداشته و دخالتی در امور  زنان پرده نشینی ،ندگی احمد دانشدر زمان و مکان ز

نها در دست مردانی است که قانونگذار و ها محبوس بوده و تمام اختیارات آ مردان ندارند. این قشر از جامعه در خانه

ها و ان انتظار داشت که نقشی در نوشتهاز این رو نمی تو ؛نث را در دست دارندقانون هستند و اختیار کامل جنس مؤعامل 

در تأیید عدم منفی خوانیم بیاناتی نچه درباره زنان میباشند. به دلیل همین عدم حضور، آ داشته شانروزگار قضاوتهای

 د.نکنبدون این که آنان بتوانند از خود دفاع  ؛ن استبرای زنا فکر و اندیشه

عرفان و : سیاست، فلسفه، کالم، احمد دانش در کتاب نوادرالوقایع ضمن بیان مطالب متنوعی که در علوم مختلف

مسئله ارتباط زن و مرد و بخصوص ویژگی حقوق پدر و مادر و فرزند، ازدواج، دین در نوسان است، مباحثی را هم به 

و  ص داده است. وی در نگاهی کلی، همه زنان را به یک چشم دیده و فرقی میان همسر، مادر و..... نگذاشتهزنان اختصا

کلیه  ؛ ولیکندای به زنان نزدیک خود نمیو هیچ اشارهزند زندگی شخصی خود و همسرش حرفی نمی در خصوص

و متاسفانه  مرد تفاوت قائل شده زنان را موجودات ناسازگار و غیر قابل تحمّل دانسته و از نظر خلقت انسانی نیز میان زن و

ها آبشخورهای مختلفی داشته و نه شویم این دیدگاهبا بررسی نظرات وی متوجه میآورد. او را تا حد جمادات پایین می

حاکم بر آنروز بخارا  ثیر جوّو ناشی از تاً از دین بلکه برداشتهای نادرست ؛اسالم نیستز مذهب و مکتب ا تنها برگرفته

این  ار دهند؛خواننده امروزی بخصوص زنان با خواندن کتابهایی چون نوادر ممکن است نویسنده را مورد انتقاد قر. است

و به  ای فراتر از زمان و مکان نویسنده دارداندیشهوقایع نشان از هوش و ذکاوت و لنوادراه مطالب بقیّ در حالیست که

وی در بیان نظرات . دهدبسیاری از مشکالت جامعه نگاه تیزبینانه و منتقدی دارد و حتی راهکارهای فراتر از زمان نیز می

 فرهنگی که حتی نظر دانشمند و روشنفکری .قرار دارد خود خصوص زنان تحت تاثیر فرهنگ مردساالر زمانخود در

به این  دهد ورا در خصوص زنان تغییر نمی که خود یکی از پایه گذاران جریان معارف پروری در بخارا است چون دانش

که سه بار به روسیه او با وجود اینپردازد. دارد که وضع زنان باید تغییر کند و او فقط به انتقاد از قشر زنان میاندیشه وا نمی

در خصوص وضع زنان کشورش نه تنها کند، بیند و حتی از آنان تعریف و تمجید میکند و وضع زنان آنجا را میسفر می

البته نباید از نظر دور داشت که کشور  پندارد.، متاسفانه همه مشکالت را ناشی از جنس زن و آفرینش او میانتقادی ندارد

و ظلم حکومت است که زنان  عدالتی، فساد اداری و قضاییری درگیر مشکالتی چون: فقر، بیاو در زمان حیاتش بقد

ادهای تضّ بهرحال .چه رسد به اینکه در خصوص تغییر وضعیتشان اقدامی بخواهد صورت گیرد ؛شونددیده نمی اصالً

ی بدهد و خود اعتراف کند که نقیضضد و نظرات ، درباره آنانشود که در خصوص زنان دارد باعث میدانش فکری که 

برداشت نادرست از آیات  ،وی را چون سایر نویسندگان زن ستیز هایدگاهزیر ساخت دیباید  البته .نتواسته زنان را بشناسد

های اندیشه و باور و اعتقادات جاهلی، فرهنگ مردساالر و احادث، اسرائیلیات راه یافته در دین و آثار مسلمانان، بازمانده

 .روزگارش و به احتمال زیاد مشکالت شخصی و خانوادگی خود او دانست
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