
سیر تحوالت جایگاه زن با ورود وهابیت به نیجریه
بنتا آدم ابوبکر1  

چکیده 
از جمله امتیازات اس���الم نس���بت به سایر ادیان، احترام به زن است. مردم نیجریه، قبل از 
ورود اس���الم نیز نگاه خوبی به زن داش���تند. موضوع اصلی این نوشتار، موقعیت و جایگاه 
زن���ان نیجری���ه، هنگام ورود اس���الم و وهابیت اس���ت. وهابیت از س���ال 1978 میالدی وارد 
نیجری���ه ش���د. ب���ه همین دلیل در ن���وع نگاه ب���ه زن و جایگاه ایش���ان در اجتم���اع تغییرات 
کرد و بررسی سیر تحوالت جایگاه زن در نیجریه با ورود وهابیت، مهم شد.  اساسی ایجاد 
ای���ن مقاله، ابتدا به جایگاه زن در اس���الم پرداخته، س���پس جای���گاه زن در نیجریه، قبل از 
کرده است. زنان  ورود اسالم، پس از ورود اسالم و پس از ورود وهابیت را با یکدیگر مقایسه 
در نیجریه، بعد از ورود اس���الم جایگاه ویژه ای داشتند. بنابراین، با ورود وهابیت، جایگاه 
قبل���ی خود را از دس���ت دادند. دلیل اصل���ی دیدگاه وهابیت، از فهم غل���ط نصوص دینی و 

گرفته بود.  اقوال بزرگان سرچشمه 
کلیدی: اسالم، نیجریه، وهابیت، جایگاه، زن، فرهنگ.  گان  واژ

1. مقدمه
کش���ورهای چاد و  کش���ور، درغرب با بنین، در ش���رق با  کش���وری اس���ت در غرب آفریقا. این  نیجریه 

کشور، سی و شش  کشور نیجر و در جنوب با دریای اطلس همسایه است. این  کامرون، در شمال با 

کشوری دمکراتیک و سکوالریسم است. اسالم  کش���ور،  اس���تان دارد. پایتخت آن، آبوجا است. این 

در اواخر قرن اول، توس���ط مردی به نام عقبه بن نافع وارد نیجریه ش���د. )ادیالبو، 1995، ص125( از 

س���ال 1978، فرقه وهابیت توسط مردی به نام شیخ اس���ماعیل ادریس )2000-1937 م( )الکنوی، 

که معروفترین  1974، ص5( واردنیجریه ش���د. نیجریه، بیش���تر از پانصد و بیس���ت زبان محلی دارد 

آنها هوسا، پوروبا و وایبو است. زبان رسمی نیجریه، انگلیسی است؛ زیراسال ها مستعمره انگلیس 

کش���ور آفریقا اس���ت و صد و هفتاد و هفت میلیون نفر جمعیت دارد.  بود. نیجریه، پرجمعیت ترین 

کش���اورزی و صلح است. واحد پول  که نشانه سرسبزی و  رنگ پرچمش س���بز و س���فید و سبز است 

کارشناسی تاریخ اسالم، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعه المصطفی العالمیه، از نیجریه. غ التحصیل  1 . فار

دوفصلنامه تخصصی تاریخنامه اسالم / سال اول/ شماره اول/ بهار و تابستان 77-61/1398
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کننده نفت جهان و بزرگترین  کشور از نظر منابع طبیعی، سیزدهمین صادر  نیجریه، نیرا است. این 

تولیدکننده نفت آفریقاست. 

کلی به جایگاه زن در اسالم 2. نگاه 
زن مانند ستون قوی در جامعه انسانی است. بنابراین، دین اسالم اهمیت ویژه ای به این موجود 

دارد. یکی از امتیازات اس���الم نس���بت به سایر ادیان، احترام به زن است. )پاینده، 1385، ص318( 

از ش���واهد ای���ن اهمیت، اختصاص برخ���ی از آیات قرآن و روایات پیامبر اس���الم؟ص؟ و اهل بیت؟مهع؟ 

درباره اهمیت جایگاه زن در جامعه است. 

2-1. حضور سیاسی زنان

2-1-1. بیعت

خداوند در قرآن، درباره بیعت زنان با پیامبر؟ص؟ می فرماید: 

 
َ

 َیْس���ِرْقَن َوال
َ

 ُیْش���ِرْکَن ِباهلِل َش���ْیًئا َوال
َ

ْن ال
َ
ِبّیُ ِإَذا َجاَءَک اْلُمْؤِمَناُت ُیَباِیْعَنَک َعَلی أ َها الّنَ ّیُ

َ
َیا أ

 َیْعِصیَنَک ِفی 
َ

ْرُجِلِهّنَ َوال
َ
ْیِدیِهّنَ َوأ

َ
ِتیَن ِبُبْهَتاٍن َیْفَتِریَنُه َبْیَن أ

ْ
 َیأ

َ
َدُه���ّنَ َوال

َ
ْوال

َ
 َیْقُتْلَن أ

َ
َیْزِنی���َن َوال

َمْعُروٍف َفَباِیْعُهّنَ َواْسَتْغِفْر َلُهّنَ اهلَل ِإّنَ اهلَل َغُفوٌر َرِحیٌم. 

که چیزى  کنند  که ]با این ش���رط[ با تو بیعت  اى پیامب���ر، چ���ون زنان باایمان نزد تو آیند 
را ب���ا خدا ش���ریک نس���ازند و دزدى نکنند و زنا نکنن���د و فرزندان خود را نکش���ند و بچه هاى 
حرام���زاده پی���ش دس���ت و پاى خود را با بهتان ]و حیله[ به ش���وهر نبندن���د و در ]کار[ نیک از 
کن و از خدا براى آنان آمرزش بخواه؛ زیرا خداوند آمرزنده  ت���و نافرمانی نکنن���د، با آنان بیعت 

مهربان است. )ممتحنه: 12( 

کرده و با بیان  این آیه، به مس���ئله بیعت با حکومت، یعنی بارزترین مظهر عمل سیاس���ی اش���اره 

حکم بیعت زنان مؤمن با رسول خدا؟ص؟، شروطی را برای آنان تعیین می کند. برخی از این شروط 

میان زنان و مردان مش���ترک اس���ت مانند ش���رک نورزی���دن و نافرمانی نکردن از رس���ول خدا؟ص؟ در 

کشتن  کردن از سرقت، زنا،  کارهای نیک و برخی از شروط بیشتر به زنان مربوط است مانند دوری 

اوالد و فرزن���دان دیگران را به ش���وهر نس���بت دادن. )طباطبای���ی، 1417، 411/19( در روایتی از امام 

کردند، سپس  کرد، با مردان بیعت  صادق؟ع؟ نقل ش���ده است: »وقتی رسول خدا؟ص؟ مکه را فتح 

کرد )مجلسی، 1403، 134/21(.  کنند. خداوند این آیه را نازل  که با حضرت؟ص؟ بیعت  زن ها آمدند 

که می گویند اس���الم برای  که برخالف ادعای مخالفان اس���الم  بیع���ت پیامبر با زنان نش���ان می دهد 

زنان ارزش���ی قائل نش���ده، آنها را جزء مهمترین مس���ائل، از جمله مس���ئله بیعت به حس���اب آورده 
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کرده و شرایط مربوط به آن را پذیرفته اند )سایت تبیان(. است. آنان نیز در این امر مهم شرکت 

2-1-2. هجرت

که حضور سیاس���ی زنان در اجتماع صدر اسالم را نش���ان می دهد، شرکت زنان در  از دیگر مس���ائلی 

گسترش  نهضت های بزرگ اجتماعی و سیاسی مانند هجرت است. مهاجرت در صدر اسالم، برای 

پایگاه های اسالم و حفظ دین، بسیار اهمیت داشته و در این امر، بین زن و مرد هیچ تفاوتی نبوده 

کنند.  است. پیامبر؟ص؟، هم از زنان و هم از مردان می خواستندکه هجرت 

گفته مانند:  آیات متعددی در قرآن، از مهاجرت زنان مسلمان سخن 

ا ُمْس���َتْضَعِفیَن ِفی  ُکّنَ ُکْنُتْم َقاُلوا  ْنُفِس���ِهْم َقاُلوا ِفی���َم 
َ
اُه���ُم اْلَماَلِئَکُة َظاِلِمی أ

َ
ِذی���َن َتَوّف

َ
ِإّنَ اّل

ُم َوَس���اَءْت َمِصیًرا،  َواُهْم َجَهّنَ
ْ
وَلِئَک َمأ

ُ
ْرُض اهلِل َواِس���َعًة َفُتَهاِجُروا ِفیَها َفأ

َ
َلْم َتُکْن أ

َ
ْرِض َقاُلوا أ

َ ْ
ال

 َیْهَتُدوَن َسِبیاًل. 
َ

 َیْسَتِطیُعوَن ِحیَلًة َوال
َ

َساِء َواْلِوْلَداِن ال َجاِل َوالّنِ  اْلُمْسَتْضَعِفیَن ِمَن الّرِ
َّ

ِإال

که  گرفتن���د در حالی  کامل  ک���ه فرش���تگان جان های ایش���ان را به ط���ور  کس���انی  در واق���ع 
گفتند در چه )حالی( بودید )در پاس���خ(  به خویش���تن س���تمکار بودند، )فرش���تگان به آنان( 
گفتند آیا زمین خدا، وسیع نبود تا در آن  گفتند، ما در زمین مس���تضعف بودیم. )فرشتگان( 
کنید؟ پس آنان مقصدش���ان جهنم اس���ت و بدفرجامی اس���ت. مگر مستضعفانی  مهاجرت 
که توان چاره جویی ندارند و به هیچ راهی رهنمون نمی ش���وند.  کودکان  از م���ردان و زن���ان و 

)نساء: 97 - 98( 

که از حرکت های اجتماعی و سیاسی است. در هجرت  این آیه نیز به موضوع هجرت می پردازد 

که در مهاجرت  مسلمانان به حبشه و مدینه، زنان نیز همپای مردان حضور داشتند. یکی از زنانی 

که می گوید: »در این مهاجرت، فرزندم عبداهلل را  به مدینه ش���رکت داشت، اسماء همسر زبیر است 

کردم«.  حامله بودم و در قبا، وضع حمل 

که:  در مجمع البحرین نیز روایت شده است 

که بگویند به خدا سوگند، من از خشم شوهرم و  پیامبر؟ص؟ زنان مهاجر را سوگند می داد 
ک و یا برای تحصیل دنیا، وطن را ترک نکرده ام، من نیامدم  یا از روی عالقه به این آب و خا

مگر به خاطر خدا و پیامبر او. )طریحی، 1375، ص43 و 407( 

2-2. استقالل اقتصادی زنان

اس���الم به زن، استقالل اقتصادی بخشیده تا مانند مردان، از حق مالکیت و تصرف در اموال خود، 

که نیاز می داند،  کس���ی، بهره ببرد و با اختیار خویش، ثروتش را در راهی  بدون نظارت و قیمومیت 

ا  َس���اِء َنِصیٌب ِمّمَ ْکَتَس���ُبوا َوِللّنِ ا ا َجاِل َنِصیٌب ِمّمَ کریم در این زمینه می فرماید: »ِللّرِ کند. قرآن  صرف 
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کرده اند  کسب  کرده اند، بهره ای است و برای زنان )نیز( از آنچه  کسب  ْکَتَسْبَن؛ برای مردان از آنچه  ا

بهره ای است« )نساء: 32(. 

که از مصادیق مش���ارکت اجتماعی  کس���ب و تالش اقتصادی و مالکیت مردان و زنان را  این آیه، 

کس���ب و تالش اقتص���ادی منحصر به مردان  که مالکیت و  اس���ت، تأیی���د می کند و این تصور غلط را 

که هرکدام از  که مجمع البیان برای آیه ذکر می کند، این است  است، از بین می برد. یکی از وجوهی 

کس���ب های خود نصیبی است. بنابراین، باید قانع بوده و  زنان و مردان را از تجارت، زراعت و س���ایر 

از قسمت و بهره خداوند راضی باشند. )طبرسی، 1427، 26/5( 

کار و اجتماع  2-3. حضور زن در صحنه 

کار و اجتماع، قرآن کریم در س���وره قصص آیات 23 ت���ا 26، از دختران  درب���اره حض���ور زن در صحن���ه 

شعیب در حال انجام فعالیت اقتصادی - اجتماعی یاد می کند و شرم و حیای آنها را در حین عمل 

کرده و می فرماید:  کار بیان  و 

که دام هاى خود را آب می  دادند  گروهی از مردم را بر آن یافت  و چون به آب مدین رسید، 
گفت منظورتان از  گوسفندان خود را دور می کردند. موسی  که  و پشت  سرشان دو زن را یافت 
این کار چیست؟ گفتند ما به گوسفندان خود آب نمی  دهیم تا شبانان همگی گوسفندانشان 
گوس���فندان را آب داد، آنگاه به  را برگردانند و پدر ما پیرى س���الخورده اس���ت. پس براى آن دو، 
که سویم بفرستی سخت نیازمندم. پس  سوى سایه برگشت و گفت پروردگارا من به هر خیرى 
گام بر می  داشت نزد وى آمد ]و[ گفت پدرم تو را می طلبد تا  یکی از آن دو زن در حالی که به آزرم 
تو را به پاداش آب دادن ]گوسفندان[ براى ما مزد دهد و چون ]موسی[ نزد او آمد و سرگذشت 
گروه س���تمگران نج���ات یافتی. یکی از آن  که از  گفت مترس  کرد ]وى[  ]خ���ود[ را ب���ر او حکایت 
که استخدام می  کنی؛ هم  کس���ی است  کن؛ زیرا بهترین  گفت اى پدر او را اس���تخدام  دو دختر 

نیرومند و هم در خور اعتماد است. )قصص: 23 - 26( 

ای���ن آیات به برخ���ی از فعالیت ه���ا و رفتارهای اجتماعی زنان اش���اره دارد؛ زیرا رفت���ن به بیابان، 

گفتن با موسی )مرد بیگانه( جایز  کنار مردان و سخن  گوسفندان در  شبانی و چوپانی، آب دادن به 

دانس���ته ش���ده و دختران ش���عیب، با رعایت عفت و حجاب، این اعمال و رفتار را انجام می دادند و 

که به س���وی موس���ی رفتند، با ش���رم و حیا راه  از اختالط با مردان جلوگیری می کردند، حتی زمانی 

می رفتند. )طبرسی، 1427، 26/5( 

2-4. امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه فردی و اجتماعی زنان 

خداوند در قرآن می فرماید: 

ُم���ُروَن ِباْلَمْع���ُروِف َوَیْنَهْوَن َع���ِن اْلُمْنَکِر 
ْ
ْوِلَی���اُء َبْعٍض َیأ

َ
َواْلُمْؤِمُن���وَن َواْلُمْؤِمَن���اُت َبْعُضُه���ْم أ
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وَلِئَک َس���َیْرَحُمُهُم اهلُل ِإّنَ اهلَل َعِزیٌز 
ُ
َکاَة َوُیِطیُعوَن اهلَل َوَرُس���وَلُه أ ���اَلَة َوُیْؤُتوَن ال���ّزَ َوُیِقیُم���وَن الّصَ

َحِکیٌم. 

کارهاى پس���ندیده وا می دارند و از  که به  و م���ردان و زنان با ایمان، دوس���تان یکدیگرن���د 
کاره���اى ناپس���ند باز می دارن���د و نماز را بر پ���ا می کنند و زکات می  دهن���د و از خدا و پیامبرش 
که خدا توانا و  که خدا به زودى مش���مول رحمتش���ان قرار خواهد داد  فرمان می  برند. آنانند 

حکیم است. )توبه: 71( 

ک���ه در این آیه، هر مرد و زنی  یک���ی از فعالیت های اجتماعی، امر به معروف و نهی از منکر اس���ت 

وظیفه دارد آن را انجام دهد. عالمه طباطبایی می فرماید: 

ای���ن آیه، حال عامه مؤمن���ان را بیان می کند و می فرمایدمردان و زن���ان با ایمان، اولیای 
یکدیگرند، تا منافقان بدانند، نقطه مقابل ایش���ان، مؤمنان هس���تند و برای همین، بعضی 
کدام دیگری را امر به معروف و نهی از  از ایش���ان، امور بعضی دیگر را به عهده می گیرند، و هر 

منکر می کند. )طباطبایی، 1417، 9/455( 

3. جایگاه زن در نیجریه 
در این بخش به بررسی جایگاه زن در نیجریه قبل از ورود اسالم، بعد از ورود اسالم و وتغییر نگرش 

به زن و جایگاه او با ورود وهابیت اشاره می شود. 

3-1. جایگاه زن قبل از ورود اسالم 

کش���ور، به زن احترام می گذاش���تند. احترام و نگاه  مردم نیجریه حتی قبل از ورود اس���الم به آن 

خوب به زنان در نیجریه، به شکل زیر است: 

کش���اورزی و ب���ردن حیوانات برای چرا، مخص���وص مردان، و  کارهای س���خت مثل  - اول اینک���ه 

پختن غذا و خانه داری مخصوص زنان است. )سارو ویوا، 1982، ص98( 

- دوم اینکه دختر در آن زمان، حق انتخاب همسر برای خود نداشت بلکه پدر، برای دخترش، 

همس���ر انتخ���اب می ک���رد، اما پ���دران آن زمان بس���یار دقت می کردند ت���ا برای دختران خ���ود مردان 

کس���ی برای خواس���تگاری بیاید، پدر جواب نمی دهد تا اینکه با  گر  مناس���ب برگزینند. در آن زمان، ا

کند. )سارو  گر مناس���ب ندانند رد  گر مورد مناس���ب بود قبول، اما ا که ا کند  بزرگان منطقه مش���ورت 

ویوا، 1982، ص98( 

که م���ادر، طبق فرهنگ آن س���رزمین  زن بع���د از ازدواج، تح���ت مراقب���ت پدر اس���ت. نقل ش���ده 

کند، برای  گ���ر دختر زایم���ان  کار را زش���ت می دانند. ا نمی توان���د ب���ه خان���ه  دخترش ب���رود؛ زیرا ای���ن 

مادراش���کالی ن���دارد برای دیدن نوه  ب���ه خانه دخترش برود، ام���ا پدر حداقل هر م���اه یکبار به خانه 



الم
 اس
مه
ــــا
خنـ
اری
ت

66

که بین زن و شوهر مشکل  گر او را ندیده، از ش���وهرش می پرسد و هنگامی  دختر س���ر می زند، حتی ا

گر نشد، به پدر دختر  کنند. ا پیش بیاید، بزرگان همس���ایه دختر سعی می کنند بین آنها صلح برقرار 

گر مشکل با این روش حل نشد، قضیه را با پدر شوهر  کند و ا می گویند و او سعی می کند میانداری 

دختر در میان می گذارند و مرحله نهایی، بردن قضیه پیش پادش���اه اس���ت. )ر.ک.، محمد منصور، 

که زن، قبل از ورود اسالم به نیجریه، محترم بوده است.  1991(  این  موارد نشان می دهد 

3-2. زن، بعد از ورود اسالم 

بدون ش���ک، دین اس���الم برای زن، دین آزادی اس���ت. بنابراین، ظهور اس���الم در سرزمین نیجریه نه 

تنها باعث از بین بردن آزادی نشد، بلکه ارزش زن را باالتر برد؛ زیرا ورود اسالم در نیجریه بسیار مورد 

اس���تقبال مردم به خصوص زنان بوده؛ زیرا اس���الم، به آزادی زنان اهمیت می ده���د و زنان، به آزادی 

ک���ه برای آنها، امری  کرده  در ام���ور زندگی نیاز دارند. اس���الم در نیجریه، بر ام���ور زنان اصالحاتی ایجاد 

خوشایند است. بعضی از این اصالحات عبارتند از: 

- در رابط���ه ب���ا امور ازدواج، اس���الم ب���ه دختران ح���ق انتخاب داده اس���ت. در روای���ات مختلفی 

که حضرت علی؟ع؟ برای خواستگاری حضرت  درباره ازدواج حضرت زهرا؟اهع؟ آمده اس���ت هنگامی 

زهرا؟اهع؟ نزد پیامبر؟ص؟ آمدند، پیامبر؟ص؟ به ایشان فرمود: »ای علی، قبل از شما چند نفر آمده اند، 

که از حضرت زهرا؟اهع؟  کن تا من نزد او بروم و برگ���ردم«. وقتی  ک���رده، پس صبر  ام���ا فاطمه بی میلی 

کراهتی در چهره اش  کرد و صورتش را برگرداند، و پیامبر  گرفت، حضرت فاطمه؟اهع؟ س���کوت  اجازه 

کبر، سکوت او نشانه رضایت اوست. )طوسی، 1414،  ندید، پس برخاست در حالی که می گفت اهلل ا

 )44/36

این نش���ان می دهد پیامبر؟ص؟ از حضرت فاطم���ه؟اهع؟، قبل از اینکه به امام؟ع؟ جواب بدهند، 

گرفتند. زن در نیجریه، قبل از ورود اس���الم، حق انتخاب همس���ر نداش���ت. انتخاب برای زن  اجازه 

که ورود اس���الم، باعث توجه  در نیجریه، یکی از امتیازات اس���الم برای زن اس���ت. مهمتر این اس���ت 

کارهایشان قابل ستایش است؛  که وجودش���ان در میان مردم پر فائده و  خانم های با تجربه ش���ده 

کمک می کردند ت���ا بتوانند خانم های  کرده، در حل مش���کالت زندگی  زی���را به دختران ت���ازه ازدواج 

گرفتن درس های اسالم  کرده و آنها را به یاد  خوب و مادران شایس���ته شوند. اسالم، آنها را تش���ویق 

کارش���ان را به خوبی و طبق احکام اس���الم و دور از خراف���ات انجام دهند. در  ک���رد تا بتوانند  توصی���ه 

کری���م می فرماید: »و قل رب زدنی علما؛ پروردگارا بر علم من بیفزا « )طه: 114(؛ »َهْل َیْس���َتِوی  ق���رآن 
 َیْعَلُموَن؛ بگو ای رس���ول، آنانکه اهل علم و دانش هس���تند، با مردم نادان 

َ
ِذیَن ال

َ
ِذیَن َیْعَلُموَن َواّل

َ
اّل
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َما َیْخَش���ی اهلَل ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء؛ و از میان اصناف بندگان، تنها 
َ
و جاهل یکس���انند؟« )زمر: 9(؛ »ِإّن

وُتوا 
ُ
ِذیَن أ

َ
ِذیَن آَمُنوا ِمْنُک���ْم َواّل

َ
مردم���ان عالم و دانا مطیع و خدا ترس���ند« )فاطر: 28(؛ »َیْرَف���ِع اهلُل اّل

اْلِعْل���َم َدَرَج���اٍت؛ خداون���د، مقام اهل ایمان و دانش���مندان عال���م را در دو جهان، رفی���ع می گرداند« 

که عموم مردم را برای یادگیری تشویق می کند.  )مجادله: 11( و آیاتی از این نوع، 

کند، خدا راهی را به بهش���ت  که طلب علم  که از فضیلت علم س���خن می گوید مانند »هر  روایاتی 

کل مسلم و مسلمه؛  برای او باز می کند«. )النیشابوری، بی تا، ح4996( و »طلب العلم فریضته علی 

طلب دانش، برای هر فرد مسلم مرد و زن واجب است« )بخاری، بی تا، ح78(. قبل از آمدن اسالم، 

کهنسال و باتجربه می توانستند به خانه های دختران و زنان بروند و مشکالت آنها  فقط خانم های 

کنند. با آمدن اس���الم، مردم خواس���تند آن راه ادامه یابد. س���نگینی ذهن  را با تجربه های خود حل 

که هر  که باعث مشکالت در فهم درس بود، سبب شد  کهنسال و عدم سرعت یادگیری،  خانم های 

گیری علم بپردازد و به دیگران هم تعلیم دهد.  زن بتواند از ش���وهرش اجازه بگیرد تا خودش به فرا

کرد. تاریخ اس���الم در نیجریه،  اس���الم، تعلیم و تعلم را برای همه مردم اززن و مرد و پیر و جوان آزاد 

که به دلیل آزادی  کارهای بعضی از بانوان فرهیخته را نیز فراموش نمی کند. مانند س���کینه الو بیوه 

که اس���الم ب���ه نیجریه آورده، توانس���ت درس های قرآن، احادی���ث و تاریخ را بخوان���د و برای همین، 

اولین معلم زن در جمع زنان شناخته شد )سارو ویوا، 1982، ص206(.

که با دیدن آزادی اس���الم  خدیجه بللو، دومین فرد از این دس���ته اس���ت. ایش���ان مس���یحی بود 

کاروان  کمک  نس���بت به زنان، مس���لمان ش���د. برای همین، همس���رش او را طالق داد. ایش���ان، با 

کل قرآن می شود. بعد از مدتی، از  مسلمانان، به مصر می رود و تعالیم اسالم را فرا می گیرد و حافظ 

مصر به نیجریه برمی گردد و به تدریس تعالیم و آموزه های اس���المی می پردازد. ایشان، اولین فردی 

کودکان  کتاب ه���ای روش زندگی متأه���الن و تربیت  ک���رد و  که مدرس���ه تعلی���م زنان را افتتاح  اس���ت 

کتاب ها اس���تفاده  که هنوز این  از دی���دگاه اس���الم با زبان عرب���ی و پنج زبان دیگر نیجریه ای نوش���ت 

می شود. )سارو ویوا، 1982، ص206( 

3-3. جایگاه زن پس از ورود وهابیت 

که یکی از ش���اخه های فرقه  کردن س���نت،  گروهی به نام از بین بردن بدعت و به پا  در س���ال 1978، 

وهابیت اس���ت، با رهبری فردی به نام ش���یخ اس���ماعیل ادریس، متولد س���ال 1937 به تبلیغ فرقه 

جدی���د پرداخت. مس���لمانان نیجری���ه در آن زمان، پی���روان مذهبی مالکی و طریق���ه صوفی گری به 

نام تیجانیه بودند. این فرقه، مورد پس���ند مس���لمانان نیجریه واقع نش���د، اما در سال 1978، شیخ 
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که از حج برمی گ���ردد، روش تبلیغ خود را با فرس���تادن  اس���ماعیل ادری���س، به حج می رود و وقت���ی 

کش���ورهای عربس���تان، انگلس���تان و آمریکا تغییر می دهد. او با این روش توانست توجه  جوانان به 

کند، حتی جوانان مسیحی به دلیل این مسئله، وهابیت را پسندیدند.  بسیاری از جوانان را جلب 

کمک  که  دعوت وهابیت در نیجریه، در حدود س���ال 1992 ش���روع شد. با حمایت دولت عربستان، 

کاری  که دولت نتوانس���ته بود برای مردم  مالی فراوانی به آنها می کرد، و از طرفی در حل مش���کالتی 

کرد.  کمک  انجام دهد نیز به دولت 

کرد و حزب های زیادی  گسترش پیدا  کم کم  گروه درنیجریه روشن شد و  از س���ال 1993، نام این 

که هر اس���تان، حزب خاص خود را داش���ت. در س���ال 2000 میالدی، ش���یخ  به وجود آمد، به طوری  

گرفت. )صوفی، 1995، ص22(  گومی جایش را  اسماعیل ادریس از دنیا رفت و شیخ محمود ابوبکر 

که به  کشورهای منطقه، ظلمی است  از معروف ترین مشکالت شوم رواج تفکر متحجر وهابیت در 

زنان و دختران می ش���ود. نمونه های بارز، نگاه تحقیرآمیز و دور از شأن و جایگاه انسانی است. این 

امر رامی توان در احکام جعلی و فتواهای غیرعقالنی آنها به روشنی دید: 

- خلوت کردن یا تنها بودن دختر و پدرش حرام است؛ چون احتمال دسیسه شیطان وجود دارد. 

کردن مو برای زن، حرام است.  کوتاه  - برداشتن ابرو و 

- مردان می توانند زنان خود را از راه پیامک و یا موبایل طالق دهند. 

- رانندگی برای زن، حرام است. 

کند، شالق و زندانی است.  گوشی شوهرش را برای تجسس نگاه  که  - حکم زنی 

کمه  کار حرام انجام داده  و محا کنند،  گر شرکت  - زنان، حق شرکت در تشییع جنازه را ندارند و ا

می شوند. 

که دلش می خواهد، دختر بدهد.  - دختر، حق انتخاب همسر ندارد و پدر می تواند به هرکس 

کم باشد و زیاد بودن مهریه باعث باطل شدن ازدواج می شود.  - مهریه زن، باید 

- زن، محضر شیطان است. 

- شکایت زن از شوهرش، حرام است. 

که فقط آقایان حضور  - جش���ن عروسی بدعت اس���ت، پس بهترین ازدواج همان ازدواجی اس���ت 

) www.bnbaz.islamic.fatma.com ،.دارند و بعد از عقد، عروس را به خانه اش برسانند. )ر.ک

کش���ور ش���د. با آمدن  ک���ه وهابیت ب���ه نیجریه آورد، باع���ث تضعیف جایگاه زن در آن  فتواهای���ی 

که بس���یاری از زنان مسیحی،  وهابیت به نیجریه، طالق میان مس���لمانان راحت ش���د، تا اندازه ای 

که مسیحیان،  اسالم را نمی پذیرفتند؛ زیرا به نظر آنها، طالق، جزء اسالم است. این امر سبب شد 
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کند، مش���کالتی را به همراه  که وهابیت ظهور  اس���الم را به س���خره بگیرند. در حال حاضر، در هر جا 

که وجود وهابیت به نیجریه آورد، استفاده ابزاری از زنان بود. وهابیت،  می آورد. یکی از مش���کالتی 

ک عمومی وخانه های مردم همراه اس���ت. زنان،  با غارت گری و هجوم و از بین بردن وس���ایل، امال

کش���تن والدی���ن آنها، برای غنیم���ت جنگی برده و  ب���ه خص���وص دختران نوج���وان و جوان را بعد از 

که خود را پیرو  گروهی تروریستی است  می فروشند وبا آنها رابطه جنسی برقرار می کنند. بوکوحرام، 

گرفته؛ زیرا  که اس���الم به زن داده، وهابی���ت آن را از او  کرده اس���ت. جایگاهی  فرق���ه وهابیت معرفی 

بوکوحرام، با هجوم به خانه های مردم، اعم از مس���لمان و غیر مس���لمان، دخترانش���ان را به عنوان 

گروهک تروریس���تی، در ش���ب چهارده���م و پانزدهم ماه آپریل 2014 م،  غنیمت جنگی می برد. این 

دویس���ت و هفتاد و هفت دختر نوجوان و طلبه در یک مدرسه دولتی در استان برنوارا ربودند. بعد 

کردند. وهابیت متمثل در بوکوحرام  از چند ماه، پنجاه و هفت تن از این دختران، از دست آنها فرار 

کرده است.   درنیجریه، نه فقط آبروی اسالم را برده، بلکه جایگاه زنان را پایمال 

4. مقایسه جایگاه های مختلف زن در نیجریه با ورود اسالم و ظهور وهابیت

4-1. جایگاه خانوادگی 

که اسالم،  ح ش���د، روش���ن می شود  همان طور که در بحث جایگاه زن در نیجریه با وروداس���الم مطر

کم  گرفته اس���ت. اس���الم،  ح���ق انتخاب همس���ر را به دخت���ر داده، ولی وهابیت، این حق را از دختر 

بودن مهریه را مستحب می داند. وهابیت زیاد بودن مهریه را باعث باطل شدن ازدواج می داند. 

4-2. جایگاه اجتماعی 

کرده است، اما وهابیت، یادگیری زنان را  اس���الم، زن را به یادگیری علوم اس���المی و انسانی، تشویق 

کرد. در نتیجه، زنان فقط می توانند تا مقطع دبیرستان به مدرسه بروند. این امر، به دلیل  محدود 

کان فاحش���ة و س���اء س���بیال؛ و نزدیک زنا  اختالط زن و مرد در مراحل باالتر اس���ت: »التقربوا الزنا انه 

کار بسیار زشت و بد راهی است« )اسراء: 32( . که  نشوید، 

گفت: ای  پیامب���ر؟ص؟ می فرماید: »زن مس���افرت نکند مگر اینکه محرم همراهش باش���د«. مردی 

گفت: »همراه  رسول خدا می خواهم با فالن ارتش به بیرون روم و زنم می خواهد به حج برود. پیامبر 

کرد:  او برو«. )بخاری، بی تا، ح1763( از پیامدهای این امر در نیجریه می توان به موارد ذیل اشاره 

کم اس���ت؛ زیرا رتبه های درس���ی آنها پایین  اول اینک���ه در وظای���ف دولتی، تعداد زنان مس���لمان 

کردن یا ط���الق دادن( جدا  که این زنان از شوهرش���ان به ه���ر دلیلی )فوت  اس���ت. بنابرای���ن، وقتی 
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شوند، بسیاری از آنها ولگرد می شوند و این امر، باعث رواج زنا و همجنس بازی در جامعه می شود 

گدایی مش���غول می ش���وند و بعضی مردان  که بچه های زیادی دارند و سرپرس���ت ندارند به  و زنانی 

این را فرصتی برای زنا می بینند. 

که وهابیت به نیجریه آورده، محدودیت آموزش اس���ت  ک ترین اموری  دوم اینکه، یکی از دردنا

کند، دکتر متخصص در این زمینه یا مرد  که در نتیجه آن، وقتی یک زن مسلمان می خواهد زایمان 

است یا زنان مسیحی و این امر باعث بروز مشکالتی برای زنان و حتی از دست رفتن جانشان شده 

است؛ زیرا شوهرانشان متخصص مرد را قبول نمی کنند. 

که برای به دست آوردن غذا،  سوم اینکه در نیجریه، تعداد زیادی بچه های بی سرپرست است 

کالهبرداران، از بچه های مسلمانی  که بیشتر دزدان و  دس���ت به هرکاری می زنند و این باعث شده 

کرده اند. برای همین، بیشتر افراد تروریست  که پدر و مادرشان یا از هم جدا شده و یا فوت  باش���ند 

بوکوحرام، از بچه های مس���لمان فقیر هس���تند. قبل از آمدن وهابیت به نیجریه، این مش���کالت در 

میان مسلمانان نبود. 

4-3. جایگاه اقتصادی 

در اسالم، زن می تواند مانند مرد کار کند و اسالم مالکیت زن را انکار نکرده است. حضرت خدیجه؟اهع؟ 

تاجر بودند و اسالم با آن مخالفت ندارد، حتی در روایتی از پیامبر؟ص؟ آمده است: »دین من با دو چیز 

برپا و پایدار ش���د. دارایی خدیجه؟اهع؟ و شمش���یر علی؟ع؟. )عاملی، 1403، 14/2؛ حائری مازندرانی، 

1385، 20/2( از نظ���ر وهابی���ت، زن فق���ط برای خانه داری و فرزندآوری خلق ش���ده اس���ت. بنابراین، 

که  گم���ان می کنند  کارمن���دان و تاجران زن در نیجریه، مس���یحی اند. م���ردان وهابی  هش���تاد درص���د 

وقتی یک زن پولدار باش���د، به ش���وهرش احترام نمی گذارد. بنابراین، زنان پول هایش���ان را در اختیار 

که بیشترین تعداد مس���لمانان سکونت دارند، بسیاری از  شوهرانش���ان می گذارند. در شمال نیجریه 

کار داده است. در نیجریه  کسب و  که اسالم به زن، حق  کار می کنند، در حالی  زنان، در خانه هایشان 

که زنان، بی���رون از خانه در جاهایی مانند بازارها، س���ازمان های دولتی و غیردولتی و  دیده می ش���ود 

کار هس���تند. عدم اش���تغال زنان مسلمان در  غیره، با هدف بهبود وضع معیش���تی خود مش���غول به 

سازمان ها، حتی برای مسیحیانی که از احکام و قوانین اسالم اطالع ندارند، شگفت انگیز و مسئله ساز 

 )www. questia. com( کار نداده است؟ کسب و  که مگر اسالم به زن حق  است، 

4-4. جایگاه سیاسی 

یکی از مهمترین ابعاد در زندگی انسان، سیاست است؛ زیرا به واسطه آن، می توان در امور عمومی 
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کردن خدماتی برای  مردم برای بهبود معیش���ت، ایجاد امنیت، س���اختن اجتماع شایسته و فراهم 

ک���رد. نظام دولتی و حکومت���ی نیجریه، جمهوری فدرالی اس���ت. نیجریه،  هم نوع���ان خود فعالیت 

هر چهار س���ال انتخاباتی برای انتخاب مسئولین، نمایندگان و مقام های سیاسی، برگزار می کندکه 

کشور و دولت هم این حق را بین زن و مرد مساوی می داند.  زنان هم در این عرصه مشارکت دارند. 

که زنان مسیحی،  کم است. این در حالی است  متأسفانه حضور زنان مسلمان در این عرصه بسیار 

کرده اس���ت؛ زیرا زنان، برای مشارکت  حضور پررنگی دارند. وهابیت، جایگاه سیاس���ی زن را پایمال 

که وارد امور سیاسی شوند، فاسق می داند. قبل از ظهور  در امور سیاسی تشویق نمی شوند و زنانی 

که خدم���ات فراوانی به  وهابی���ت، زنان از جایگاه سیاس���ی خاصی برخوردار بودن���د. یکی از بانوانی 

کوزه گر  کرد، خان���م خدیجه، معروف به الدکوالی )1925 م -1983 م( اس���ت. ایش���ان  کش���ور نیجریه 

کرده و مشکالتش���ان را برط���رف می کرد. برای همین، این خدمات  کمک  که به فقیران  ماهری بود 

کشور انگلستان، آلمان  دولت نیجریه، جایگاه خاصی برای وی قائل ش���د و او را س���فیر زنان در سه 

که انج���ام داده بود، تصویر وی را در واحد پول نیجریه  و فرانس���ه قرارداد. دولت، به دلیل خدماتی 

قرار داد. 

5. دیدگاه اسالم در خصوص شیطان و شر بودن زن
کردن زن توس���ط وهابی ه���ا، از فهم غلط نصوص و اقوال بزرگان دین اس���ت.  یک���ی از دالی���ل تحقیر 

برای نمونه، امیرالمؤمنین علی؟ع؟ می فرماید: »تمامی وجود زن )زنان تربیت نافته(، ش���ر اس���ت و 

که از وجودش چاره ای نیست. )سیدرضی، 1329، ص645،  بدترین چیزی که در اوست، این است 

که برای ما مردان  کرده بود: »زنان، شیطان هایی هستند  حکمت238( شافعی هم در جایی بیان 

خل���ق ش���ده اند. خدایا ما از ش���یطان ب���ه توپناه می بری���م« )الس���بکی، بی ت���ا، 298/1(. منظور امام 

که پیامبر؟ص؟  کالم، تمام زنان نیستند؛ زیرا زنان برجسته در اسالم، بسیار بوده اند  علی؟ع؟ در این 

که فرمود: »سه  کرم؟ص؟  و اهل بیت؟مهع؟ به آنها احترام خاصی می گذاش���ت. حدیث معروف رسول ا

چی���ز از دنیای ش���ما محبوب من اس���ت. ب���وی خوش و زنان و نور چش���مانم نماز« )نس���ایی، بی تا، 

گویای این مطلب است. افزون بر آن قرآن مجید هم بسیاری از زنان را مدح  3939/609(، شاهد و 

کرده است )ر.ک.، نحل: 97(. در حدیث معروفی، در تفسیر مجمع البیان آمده است: 

هنگامی اسماء بنت عمیس با همسرش جعفر بن ابی طالب از حبشه آمد بر زنان پیامبر 
گفتند:  کرد آیا چیزی از قرآن درباره اهمیت زنان آمده اس���ت؟ آنها  وارد ش���د و از آنها س���وال 
کرد ای رس���ول خدا! زنان در ناامیدی  نه. اس���ماء بی درنگ نزد رس���ول خدا؟ص؟ آمد، عرض 
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گفته  که درباره م���ردان  ک���رد؛ زیرا درب���اره آنها خوبی های���ی  و خس���ارتند. فرم���ود چرا؟ عرض 
می شود، ذکر نمی گردد!. )طبرسی، 1427، 120/8( 

برای رفع اشتباه او، آیه 35 سوره احزاب نازل شد. 

اِدِقیَن  ِإّنَ اْلُمْس���ِلِمیَن َواْلُمْس���ِلَماِت َواْلُمْؤِمِنی���َن َواْلُمْؤِمَن���اِت َواْلَقاِنِتیَن َواْلَقاِنَت���اِت َوالّصَ
َقاِت  ِقی���َن َواْلُمَتَصّدِ اِبَراِت َواْلَخاِش���ِعیَن َواْلَخاِش���َعاِت َواْلُمَتَصّدِ اِبِری���َن َوالّصَ اِدَق���اِت َوالّصَ َوالّصَ
 

َ
َعّد

َ
ِکَراِت أ ا

َ
َکِثیًرا َوالّذ ِکِریَن اهلَل  ا

َ
اِئَماِت َواْلَحاِفِظیَن ُفُروَجُهْم َواْلَحاِفَظاِت َوالّذ اِئِمیَن َوالّصَ َوالّصَ

ْجًرا َعِظیًما. 
َ
اهلُل َلُهْم َمْغِفَرًة َوأ

مردان و زنان مس���لمان و مردان و زنان با ایمان و مردان و زنان عبادت پیش���ه و مردان و 
زن���ان راس���تگو و مردان و زنان ش���کیبا و مردان و زنان فروتن و م���ردان و زنان صدقه  دهنده و 
که خدا را فراوان یاد می کنند،  کدامن و مردان و زنانی  مردان و زنان روزه  دار و مردان و زنان پا

خدا براى ]همه[ آنان آمرزشی و پاداشی بزرگ فراهم ساخته است. 

ک.، تحریم:   قرآن نیز بعضی از زنان را به عنوان الگو و اسوه حتی برای مردان قرار داده است. )ر. 
که دوس���ت داشتن زنان را نشانه ایمان و از اخالق انبیا می شمرد،  12-11( در اخبار اس���المی روایاتی 

فراوان اس���ت. در حدیثی از رس���ول خدا؟ص؟ آمده اس���ت: »هر قدر بندگان خدا در ایمانشان افزوده 

ک.، مجلس���ی، 1403(. در حدیثی دیگر از امام  ش���ود، محبت زنان در قلوب آنها فزونی می یابد« )ر. 

صادق؟ع؟ آمده اس���ت: »یکی از اخالق برجس���ته پیامبران، محبت زنان اس���ت« )ش���یخ طوس���ی، 

کرده و آنان را از وضع جاهلیت درآورده و ش���خصیت  که اس���الم به زنان  1395، 703/7(. خدمات���ی 

گروهی از زنان مورد نکوهش اند  واالی انس���انی به آنها بخشیده بر همه روشن است. در عین حال، 

گروهی دیگر مورد ستایش.  و 

کردن مردان در طول تاریخ اس���تفاده ابزاری فراوانی ش���ده،  گمراه  که از وجود زن، برای   از آنجا 

روایات اسالمی و نهج البالغه نسبت به این موضوع هشدار داده اند. این نکته نیز قابل توجه است 

که سردمدار  که در نکوهش زنان است، بعد از داستان جنگ جمل  که برخی از عبارات نهج البالغه 

کشتن  که هفده هزار نفر از مسلمانان را به  آن یکی از همسران پیامبر بود، وارد شده است. جنگی 

کرد. دلیل روش���ن این مطلب خطبه هش���تاد  داد و ش���کاف عظیم���ی در صفوف مس���لمین ایج���اد 

که در نکوهش زنان ایراد فرموده اس���ت. بنابراین، هدف آن حضرت، زنانی از آن  نهج البالغه اس���ت 
که شافعی،  گفت  ج نمی شود؛ چون می توان  کالم شافعی هم از این دس���ته خار قبیل بوده اس���ت. 

که زنان را س���تایش می کند و  هم���ه زن���ان را مورد هجوم قرار نداده اس���ت؛ زیرا در قرآن، آیاتی اس���ت 

که زنان را می ستاید، پس زنان مورد  همچنین روایاتی در مصادر اهل تس���نن و ش���یعه بسیار اس���ت 

کالم شافعی  کالم شافعی، زنان تربیت نیافته و بد اخالق هستند، اما زنان نیکوکار و با شخصیت از 



یه
 ؟
ه ؟ی
  ا
ابی
در
دد 
  ر
ا اا
  ج
ها
گای
ر 
هب
ت 
یر 
س

73

که برای ما مردان خلق ش���ده اند، خدایا ما از شیطان به تو  گفت: »زنان ش���یطان هایی هس���تند  که 

ج هستند.  پناه می بریم« )قرطبی، بی تا، 68/7( خار

6. تعدد زوجات 
که دخالت وهابیت در آن نمود جدی دارد، تعداد زوجات اس���ت خداوند در س���وره  یکی از مواردی 

نساء آیه سوم فرموده است: 

َس���اِء َمْثَنی َوُثاَلَث َوُرَباَع   ُتْقِس���ُطوا ِفی اْلَیَتاَمی َفاْنِکُحوا َما َطاَب َلُکْم ِمَن الّنِ
َّ

ال
َ
ِإْن ِخْفُتْم أ َو

 َتُعوُلوا. 
َّ

ال
َ
ْدَنی أ

َ
ْیَماُنُکْم َذِلَک أ

َ
ْو َما َمَلَکْت أ

َ
 َتْعِدُلوا َفَواِحَدًة أ

َّ
ال

َ
َفِإْن ِخْفُتْم أ

که ش���ما را  کید، هر چه از زنان ]دیگر[  گ���ر در اج���راى عدالت میان دخت���ران یتیم بیمنا و ا
که به عدالت رفتار  گر بیم دارید  گیرید، پس ا پس���ند افتاد دو دو، سه سه، چهار چهار به زنی 
کنید[ این ]خوددارى[  کتفا  کنیزان[ مالک ش���ده  اید ]ا نکنید، به یک ]زن آزاد[ یا به آنچه ]از 

گردید[. )نساء: 3(  گرایید ]و بیهوده عیال وار  نزدیکتر است تا به ستم 

گرفتن چند همس���ر را مش���روط ب���ه رعایت عدالت، بین همس���ران قرار داده اس���ت.  کریم،  ق���رآن 
کرده و در  )طباطبایی، 1417، 167/4-168( و با جمله فان خفتم اال تعدلوا فواحده، آن را تعدیل 

که نتوانند به این ش���رط  محور اعتدال و میانه روی در زندگی قرار داده اس���ت، چنانچه بیم آن رود 

کنند )همدان���ی، 1404، 332/3(. بدون تردید، عدالت  کتفا  کنند، تنها باید به یک همس���ر ا عم���ل 

که عواملش  کسی می تواند محبت خود را  ج از قدرت انس���ان اس���ت. چه  در محبت های قبلی، خار

کند؟ ب���رای همین، رعایت این عدال���ت را خداوند واجب  کنترل  در بی���رون وج���ود اوس���ت از هر نظر 

نشمرده و در جایی دیگر می فرماید: 

کنید، نمی توانی���د در میان همس���ران خود از نظ���ر تمایالت قلبی  کوش���ش  ش���ما هر قدر 
کماالت دینی  کنید؛ زیرا محرک و انگیزه های قلبی، مانند زیبایی،  عدالت و مس���اوات برقرار 
ج از اختیار  که خار ج از اختیار مرد است و چیزی  و ش���خصیتی یک زن، همگی بیرونی و خار

انسان باشد، مورد تکلیف واقع نمی شود. )مکارم شیرازی، 1374، 255/3( 

که موجب ترجیح بعضی از همس���ران ب���ر بعضی دیگر از جنبه های  محبت ه���ای درونی، مادامی 

عملی نش���ود، ممنوع نیس���ت. آنچه مرد موظف به آن اس���ت، رعایت عدالت در جنبه های عملی و 

کالمعلقة؛ تمام  کل المی���ل فتذروها  خارجی اس���ت. )مکارم ش���یرازی، 1374، 255/3( »فال نمیلوا 

ک.،  که دیگ���ری به صورت بالتکلیف درآید« )ر.  تمای���ل قلبی خود را متوجه یک نفر از آنان نس���ازید 

کنید.  کامل در محبت میان همس���ران خود رعایت  کنون نمی توانید مس���اوات  نس���اء: 129(؛ یعنی ا

)مکارم شیرازی، 1374، 256/3( 
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گرفتن چهار زن است، دادن نفقه  که شرط  که ذکر شد، مقصود از این عدالت  با توجه به مطالبی 

به هر یک از همسران در حد شأن آنها، و رعایت مساوات در مسائل زناشویی و هم خوابگی )خویی، 

گشاده رویی به همه همسران، بدون  1416، 253/3؛ مکارم ش���یرازی، 1427، 246/1( و رفتار نیکو و 

کند و نسبت به برخی  گذاشتن بین آنها، نه اینکه نسبت به برخی، ابراز احساسات و محبت  تفاوت 

کم توجه باشد )بحرانی، 1405؛ النجفی، 1404، 182/31(. از روایات اسالمی برمی آید  دیگر، بی اعتنا یا 

کرد، ابن ابی العوجا از مادیین معاصر امام صادق؟ع؟ بود  که این ایراد را مطرح  کس���ی  که نخس���تین 

که جوابی برای این  گذاشت. او  که این ایراد را با هشام ابن حکم، دانشمند مجاهد اسالمی در میان 

کرد و به  کوفه، به سوی مدینه، برای یافتن پاسخ همین سؤال حرکت  سؤال نیافته بود، از شهر خود 

کرد. وی  خدم���ت امام صادق؟ع؟ رس���ید. ام���ام از آمدن او در غیر وقت حج و عم���ره به مدینه تعجب 

کرد که چنین سؤالی پیش آمده که تعدد زوجات، مشروط به عدالت است و عدالت هم ممکن  عرض 

نیست. بنابراین، تعدد زوجات در اسالم ممنوع است. امام صادق؟ع؟ می فرماید: 

منظور از عدالت در آیه س���وم سوره نس���اء، عدالت در نفقه، رعایت حقوق همسری، طرز 
که امری محال شمرده  کردار است، اما منظور از عدالت در آیه بیست و نه سوره نساء  رفتار و 
ش���ده، تمایالت قلبی اس���ت. بنابرای���ن، تعدد زوجات، با حفظ ش���رایط اس���المی نه ممنوع 
که هش���ام از سفر بازگشت، این پاسخ را در اختیار ابن ابی العوجا  اس���ت و نه محال، هنگامی 

گذاشت. )بحرانی، 1427، 163-162/2( 

که هر زنی را به اندازه وضعیت خانواده اش،  در فتوای وهابی، معنای عدالت بین زنان این است 

ک���ه یکی از آنها از  گر مردی دو زن داش���ته باش���د  ن���گاه دارید. )www. bnbaz. fatawa. com( یعنی ا

گ���ر نمی تواند احتیاجات ه���ر دوی آنها را برآورده  خان���واده پول���دار و دیگری از خانواده فقیر باش���د، ا

کند. در مذهب تش���یع هم، بحث  کند، می تواند براس���اس وضعیت خانواده هرکدامش���ان، عدالت 

ش���أنیت وجود دارد، یعنی رعایت ش���أنیت در نفقه، حفظ مس���اوات در نفقه واجب نیس���ت، اما در 

مسائل زناشویی و هم خوابگی، باید مساوات حفظ و رعایت شود. )خویی، 1416، 253/3؛ مکارم 

که در همه امور  ش���یرازی، 1427، 246/1(  مش���کل وهابیت در مس���ئله عدالت بین زنان این است 

که فقط ش���أنیت باید در نفقه حفظ ش���ود.  بین همسرانش���ان، ش���أنیت را رعایت می کنند در حالی 

عدم رعایت عدالت بین زنان در مسائل زناشویی و هم خوابگی، انسان را دچار عذاب الهی می کند. 

که پیامبر؟ص؟ فرمود:  در روایتی ازطرف اهل سنت آمده است 

کانت ل���ه امرأتان یمیل م���ع احداهما علی الخ���ری، جاء یوم القیامه و أحد ش���قیه  م���ن 
که دو زن داشته باش���د و بین آنها عدالت برقرار نکند، روز قیامت در حالی در  کسی  س���اقط؛ 
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که یکی از پهلوهایش س���اقط )افتاده( اس���ت. )ابن ماجه،  پیش���گاه خداوند حاضر می ش���ود 
بی تا، ص282، ح1969( 

در این روایت، هیچ اش���اره ای به حفظ ش���أنیت در نفقه، زناشویی و هم خوابگی نیست. در حالی 

 )www. bnba. fatawa. com( .که حفظ شأنیت در نفقه و غیره الزم نیست کرده است  که ابن باز فتوا 

این فتوا برای مردان مس���لمان نیجریه بسیار خوش���ایند و برای زنان، امری ناخوشایند و ظلم است؛ 

کند، این فت���وا را دلیل بر پی���روی از هوای نفس  که می خواهد ب���ا بیش از ی���ک زن ازدواج  کس���ی  زی���را 

خود قرار می دهد.  بس���یاری از خانم ها با مراجعه به جادوگران، می خواهند جلوی همس���ران خود را 

که از  برای ازدواج دیگر بگیرند. برای مثال، پیش جادوگران می روند و آنها چیزهایی مانند طلسمات 

اعضای انسان مانند مو، ناخن و غیره و اعضای حیوانات نجس یا مرده مثل موی سگ، گوشت سگ 

کنترلشان باشند.  و خوک و غیره به آنها می دهند تا به شوهرانشان بخورانند تا زیر 

7. نتیجه گیری
کرد، اما وهابیون با آنکه خود را بهترین  کرد، فرهنگ احترام را تأیید  که اسالم در نیجریه ظهور  زمانی 

مس���لمانان و اهل تس���نن می پندارند، این فرهنگ را تغییر دادند. اسالم، به دختر حق انتخاب داده 

که حض���رت علی؟ع؟ برای خواس���تگاری حض���رت زهرا؟اهع؟ نزد  ک���ه هنگامی  اس���ت. در روای���ات آمده 

پیامبر؟ص؟ آمد، پیامبر؟ص؟ به ایش���ان فرمود: »ای علی، قبل از ش���ما چند نفر آمدند، اما فاطمه؟اهع؟ 

کرد، پس صبر کن تا من نزد او بروم و برگردم«. )طوسی، 1414، 44/36( وهابیت، این حق را  بی میلی 

که دلش بخواهد، می تواند دختر بدهد.  کس  که پدر، به هر  گرفته و عقیده دارد  از دختر 

اس���الم، زن را مخلوقی با ارزش شناخته اس���ت. زن و مرد در همه جنبه ها مساوی هستند. این 

امر، در آیه هفتاد و یک س���وره توبه و آیه س���ی و پنج س���وره احزاب و آیات دیگر به روشنی بیان شده 

گرفت���ه و زن را موجودی فقط برای فرزندآوری و تولید نس���ل  اس���ت. وهابیت، ای���ن ارزش را نادیده 

کرده اس���ت. بر اس���اس همین اصل، بس���یاری از دختران و زنان، به  می داند و از او اس���تفاده ابزاری 

گروه های افراطی مانند بوکوحرام ربوده ش���ده اند. در اس���الم زن مثل  عنوان غیمت جنگی توس���ط 

مرد حق مالکیت دارد، حضرت خدیجه؟اهع؟ شاهدبر این است؛ زیرا ایشان تاجر بودند و اسالم با آن 

گفت: »من با دو چیز برپا و پایدار ش���دم؛  که پیامبر؟ص؟  مخالفت نکرده اس���ت، حتی در روایت آمده 

گر زن پولدار باش���د، به ش���وهرش  دارای���ی خدیج���ه؟اهع؟ و شمش���یر علی؟ع؟«، ام���ا از نظر وهابیت، ا

احت���رام نمی گ���ذارد. بنابراین، زنان پولهایش���ان را باید در اختیار شوهرانش���ان بگذارند. در ش���مال 

گر  که اس���الم، به زن حق اش���تغال )ا کار می کنند، در حالی  نیجری���ه، بیش���تر زن���ان در خانه هایش���ان 
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شرایط حفظ شود( داده، تا بتواند وضع معیشتی خود را بهبود بخشد. عدم اشتغال زنان مسلمان 

که از اسالم اطالع دارند، شگفت انگیز بود.  در سازمان ها، حتی برای مسیحیانی 

کرده اس���ت. این علوم به شکل  اس���الم، زن را به یادگیری علوم اس���المی و علوم انس���انی تشویق 

کرده اس���ت؛ زیرا ن���زد آنها، زن فقط  مختل���ف و مطلق اس���ت، ام���ا وهابیت، یادگیری زنان را محدود 

می تواند درس ها را تا دبیرستان بخواند. این امر به دلیل اختالط زن و مرد در مراحل باالی یادگیری 

کاری  که  کان فاحش���ة و ساء س���بیال؛ و نزدیک زنا نشوید  اس���ت. آنها بر آیاتی مانند »التقربوا الزنا انه 

کرد.  بس���یار زش���ت و بد راهی است« )اس���راء: 32( اس���الم، تعدد زوجات را با رعایت عدالت مشروط 

کرد، اما وهابیت، در مس���ئله  اس���الم، عدالت در نفقه را الزم نکرده و می توان در آن رعایت ش���أنیت 

که فقط باید در  عدالت بین زنان در همه امور بین همسرانش���ان ش���أنیت را رعایت می کند در حالی 

نفقه باشد. در اسالم، زنان حق مشارکت در فعالیت های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مانند رأی 

گرفته شد.  دادن، اشتغال و تحصیل را دارند، اما با ورود وهابیت به نیجریه، این حق از زنان 
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