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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۴ مارچ ١٣
  

  :اگر مارکس زنده بود باز ھم می گفت
 »!مذھب افيون توده ھاست «

  )بخش دوم(
   

به . با زنانش را به نام خدای خودساخته اش در قرآن آورده استمحمد مسائل خصوصی خود و يا نزاع و درگيری 

عبارت ديگر، حتی زمانی که محمد با زنانش مشکل پيدا می کرد بالفصله خدا به طور يک طرفه و مطلق به حمايت 

ستاده از او برمی خاست و حتا زنان او را تھديد می کرد که اگر پيامبر اسالم را ناراحت کنند يک راست به جھنم فر

چ محمد و علی و آمدن چنين مطالبی در قرآن، به سادگی نشان دھنده اين واقعيت است که بنا به ادعای پو! خواھند شد

. و فرمان ھای خدا باشد» آسمانی«ی در کار نبود که محمد از وی وحی بگيرد و قرآن ھم کتاب عمر و عثمان، خدائ

ی و تاريخی، توسط قدرتمندان آن زمان و پس از مرگ محمد توسط ئ کتاب ھای افسانه ۀبنابراين، قرآن ھم مانند ھم

 و دست به دست گشته و به شکل کنونی درآمده شده حاکميت شان تھيه و تنظيم و منتشر ۀجانشينان او، در راستای ادام

 .است

  : عبارتند از شدهکيدأ ھای ضد زن که در قرآن به آن ھا تتبرخی از آي

ستند و اگر به يکه زنان مطلقه تا سه بار پاک شدن از عادت ماھيانه از شوھر کردن باز اد يبا: ٢٢٨ ت بقره آيۀسور

ام اگر يده است پنھان دارند و در آن ايست که آن چه را که خدا در رحم آنان آفريمان دارند، روا نيامت ايخدا و روز ق

فه يسته است ھمانند وظي زنان حقوقی شاشوھرانشان قصد اصالح داشته باشند به بازگرداندنشان سزاوارترند و برای

  .م استيروزمند و حکي آن ھاست و مردان را بر زنان مرتبتی است وخدا پۀای که بر عھد

ً تدر اين آي   . کيد شده که مردان در درجه ای باالتر از زنان قرار دارند و برتر از آنان ھستندأ ت، صريحا

و برای خويش از . دئيھرجا که می خواھيد به کشتزار خود درآ.  زنان تان کشتزار شما ھستند:٢٢٣ ت بقره آيۀسور

  .منات را بشارت دهنيد که به نزد او خواھيد شد، و مؤپيش چيزی فرستيد و از خدا بترسيد و بدا

منظور ( و نيز زنان شوھردار بر شما حرام شده اند، مگر آن ھا که به تصرف شما در آمده باشند :٢۴ ت نساء آيۀسور

  )...ت که در جنگ اسير مسلمانان شده باشندزنانی اس

 مردان را بر زنان تسلط و حق نگھبانی است به واسطه آن برتری که خدا برای بعضی بر :٣۴ ت النساء آيۀسور

بعضی مقرر داشته و ھم به واسطه آن که مردان از مال خود نفقه دھند، پس زنان شايسته مطيع شوھران و در غيبت 

و زنانی که از نافرمانی آنان . حفظ فرموده است) حقوق زنان را(باشند از آن رو که خدا ھم )  ھاحقوق آن(آنان حافظ 

از خوابگاه آنان دوری گزينيد و ) اگر مطيع نشدند(بيمناکيد بايد نخست آنان را موعظه کنيد و ) در حقوق ھمسری(
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د، که ھمانا خدا ئيردند ديگر راھی بر آن ھا مجوآنان را به زدن تنبيه کنيد ، چنان چه اطاعت ک) اگر باز مطيع نشدند(

 .ن استأبزرگوار و عظيم الش

) از عمل زشت(بپوشند و فروج و اندام شان را ) از نگاه ناروا(و زنان مؤمن را بگو تا چشم ھا : ٣١ ت نور آيۀسور

د، و بايد سينه و بر و آشکار نسازن) بر بيگانه( ظاھر می شود محفوظ دارند و زينت و آرايش خود جز آن چه قھراً 

دوش خود را به مقنعه بپوشانند و زينت و جمال خود را آشکار نسازند جز برای شوھران خود يا پدران يا پدران 

يعنی (شوھر يا پسران خود يا پسران شوھر يا برادران خود يا پسران برادران و پسران خواھران خود يا زنان خود 

يا مردان اتباع خانواده که رغبت به زنان ندارند يا اطفالی که ھنوز بر عورت و يا کنيزان ملکی خويش ) زنان مسلمه

و آن طور پای به زمين نزنند که ) و از غير اين اشخاص مذکور احتجاب و احتراز کنند(محارم زنان آگاه نيستند 

  .، باشد که رستگار شويدو ای اھل ايمان، ھمه به درگاه خدا توبه کنيد. خلخال و زيور پنھان پاھايشان معلوم شود

منان بگو روسری ھا و چادرھای خود را بر ؤ ای پيامبر، به ھمسران و دخترانت و زن ھای م:۵٩ ت احزاب آيۀسور

به حجاب و (نزديک تر است به آن که ) کار(اين ) که گردن و سينه و بازوان و ساق ھا پوشيده شود(خويش بيفکنند 

  .قرار نگيرند و خداوند ھمواره آمرزنده و مھربان است) فاجران(آزار شناخته شوند تا مورد تعرض و ) عفت

ش نگه می دارند؛ مگر برای ھمسران شان يخو) دستگاه تناسلی(و کسانی که شرمگاه : ٣٠ و ٢٩ المعارج آيات ۀسور

  .ستين حال مالمتی بر آن ھا نيزان شان، که در ايا کني

د تا شما را بھره ئيايد بينت ھای آن ھستيا و زياگر خواھان زندگی دن: وامبر، به زنانت بگيای پ: ٢٨ ت احزاب آيۀسور

  .تان کنميکو رھايمند سازم و به وجھی ن

  : می نويسدتعالمه طباطبائی در تفسير الميزان خود در مورد اين آي

شان سخنی و يبعضی اا از ي) ه و آله و سلميصلی هللا عل(ا از زنان رسول خدا ين كه گوي اشاره دارد به اتين دو آيا «

صلی هللا ( رسول خدا ۀن كه از زندگی مادی خود راضی نبوده اند، و در خانيا عملی سر زده كه داللت می كرده بر اي

از وضع زندگی خود ) ه و آله و سلميصلی هللا عل(شان سخت می گذشته، و نزد رسول خدا يبه ا) ه و آله و سلميعل

/ نت زندگی مادی بھره مندشان كند يشان توسعه دھد، و از زيد كه كمی در زندگی اشنھاد كرده انيت كرده اند و پيشكا

ا ير كند، ين ماندن و رفتن مخيشان را بيغمبرش دستور داده كه ايات را فرستاده، و به پين آيان خدا اين جريدنبال ا

ن معنا يزی كه ھست ايبسازند، چن زندگی يا بمانند و با ھميبروند و ھر جوری كه دل شان می خواھد زندگی كنند، و 

  ».ر كردين تعبيرا چن

 از زنان خود ھر که را خواھی به نوبت موخردار و ھر که را خواھی با خود، نگه دار و اگر : احزابۀ سور۵١ تآي

ن يد که شادمان باشند و غمگيار باينش و اختين گزيست در ايکی را بطلبی بر تو گناھی نياز آن ھا که دور داشته ای 

ست و يد که خشنود گردند و خدا می داند که در دل ھای شما چي شان را ارزانی می داری باینشوند و از آن چه ھمگ

  .خداست که دانا و بردبار است

  :عالمه طباطبائی اين آيه را اين گونه تفسير کرده است

 خود ه آن جناب می تواند اصالً ن كين ھمسران، و ايم بي تقسألۀ مورد بحث اشاره باشد به مسۀو ممكن ھم ھست جمل «

م كرد، می تواند يكی برود، و به فرضی ھم كه تقسي ۀد نسازد كه ھر شب به خانيم نكند، و مقين ھمسرانش تقسيرا در ب

ا آن كه يخر كند، و  مقدم، و آن كس را كه مقدم است مؤخر استا نوبت كسی را كه مؤيم را به ھم بزند، و ين تقسيا

ك كند، و يا اگر متاركه كرده، دوباره او را به خود نزديمسران متاركه كند، و قسمتی به او ندھد، و كی از ھي با اصالً 

ك تر است، و بھتر می سازد، چون حاصل آن ينزد/ ك ذلك ادنی يت ممن عزلت فال جناح علين معنا با جمله و من ابغيا

چ حرجی بر يك سازی، می توانی، و ھي بخواھی نزد كنار زده بودی، دوبارهاگر ھمسری را كه قبالً : ن است كهيه ايآ
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عنی خوشحال شوند، و راضی گردند به ين كه چشم شان روشن شود، يك تر است به اين بھتر و نزديست، و بلكه ايتو ن

ش انداخته يارشان قرار داده ای، و خدا آن چه در دل ھای شماست می داند، چون آن كه قسمتش را پيآن چه تو در اخت

  ».فتديند كه قسمتش جلو بيد روزی می نشيحال، و آن كه عقب انداخته ای به امای خوش

ار کردن، ھر يشان، اختيز زنی به جای ايست و نيچ زنی بر تو حالل نين زنان، ھيبعد از ا «: احزابۀ سور۵٢ تآي

  ».ی استزيمت به دست تو افتد و خدا مراقب ھر چيد، مگر آن چه به غني او خوش آئیبايچند تو را از ز

ناميدند، و » منينؤام الم« ازدواج با شخص ديگری نداشتند و آنان را ۀبعد از مرگ محمد، ھيچ کدام از زنانش اجاز

  .ھمگی مجبور بودند تا آخر عمر بيوه بمانند

  :نيز در تحقير زنان، گفته است» جھان«علی امام اول شيعيان 

   نھج البالغه١٣ ۀنام

 شان را راه ۀ سست و عزمی ناتوان است با پرده نشينی، نگاه آلودئی زيرا ايشان را رای زدن با زنان بپرھيز،أاز ر«

ببند که سخت گيری در پرده نشينی آنان، ماندگاری شان را افزون کند خارج شدن زنان از خانه بدتر نيست از اين که 

اگر ) ندازه می تواند خطرناک باشديعنی ھر دو اين ھا به يک ا(کسی را که به او اطمينان نداری به خانه در آوری 

کاری که به دور از توان اوست بدو مسپار زيرا زن چون گل . توانی کاری کنی که جز تو را نشناسند، چنان کن

نداز چندان که ديگری را شفاعت از خدمت گذران و او را به طمع ميظريف است نه پھلوان خشن، گرامی داشتن او را 

جا، زيرا سبب می شود که زن درستکار به نادرستی افتد و زن به عفت غيرت نمودن نابر از رشک بردن و کند زنھا

  ».آراسته را به ترديد کشاند

سيس کرد، تنھا أ زن در ديدگاه محمد و اسالمی که او تۀکلم.  زن بودند۴۶زنان رسمی محمد بن عبدهللا پيامبر اسالم، 

ن در زندگی خود محمد نيز جز مستخدم و فرمانبر و سکس دھنده نفش زنا! نيازھای مرد به ويژه نياز جنسی آن ھاست

  )٣۴ ت نساء آيرۀسو... ( بوده اند که محمدئیھمان طور که در قرآن آمده است زنان محمد، کشتزارھا. نبوده است

اما پس از مرگ خديجه، دستگاه . ، ھمسر ديگری نداشت»خديجه«محمد تا سن پنجاه يا پنجاه و سه سالگی غير از 

به جز عايشه ) ص( زنان پيامبر ۀھم. جنسی محمد با سرعت بی سابقه به حرکت درمی آيد و زنان بی شمار می گيرد

  .بيوه بودند

من از دنيای شما سه چيز را دوست دارم، بوی خوش، زنان و «: در برخی روايت آمده که محمد به زنانش می گفت

 که محمد در سنين آخر زندگی اش، به جنون و شھوانی دچار ھمين روايت نشان می دھد. نماز که نور چشم من است

البته يکی ديگر از اھداف ازدواج ھای پی در پی محمد، تبليغی برای کسب و گسترش قدرت سياسی و . شده بود

  .اجتماعی و ايجاد رابطه نزديک با قبايل مختلف بوده است

برخی از آن ھا، به عنوان . ه به عقد پيامبر درآمدند زنان محمد، پس از خديجه به فاصله بين ھجرت تا فتح مکۀھم

 مربوط به بيش از تآي.  ھم آورده بودت خود، حتی آيانزناز محمد، برای برخی . غنايم جنسی به محمد رسيده بودند

شد و محمد، پيش از اين تاريخ ھمسران خويش را به عقد » نازل«چھار زن، در اواخر سال ھشتم ھجری در مدينه 

 )٣۵عذر تقصير به پيشگاه محمد، ترجمه سيد غالمرضا سعيدی، ص ... (آورده بود وخود در

ھم چنين از نظر شيعيان مرد می تواند تعداد بی شماری . در اسالم يک مرد می تواند تا چھار زن رسمی داشته باشد

ا مرد ديگری داشته باشند قتل اما زنان تنھا می توانند با يک مرد ازدواج کنند و اگر روابط مخفی ب. زن را صيغه کند

  .شان واجب است و سنگسار می گردد

در اسالم و قرآن آمده است که . در اسالم و قرآن، زن به جز اين که زاد و ولد کند ارزش ديگری نداردبه اين ترتيب، 

ای بار سھم زنان از ارث نصف سھم مردان است و برای تنبيه مردی که زنش را سه بار طالق داده و بخواھد بر
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. چھارم با او ازدواج کند بايد حتما آن زن با شخص ديگری ازدواج و ھمبستر شود تا بتواند به عقد شوھر سابقش درآيد

  ... اسالم می گويد شھادت زنان نصف شھادت مردان حساب می شود و

 ھا و  ھا، حسادت نزاع  ھای ميان محمد و ھمسرانش يا  است از مطالب مربوط به نزاع در واقع بخشی از قرآن آکنده 

 ئیھا » حکمت«البته مسلمانان معتقد، مطرح شدن اين مسائل در قرآن را دارای .  ھای ھمسران محمد ميان خود رقابت

 آگاھی ندارند به جز اين که رمال ھا و ئیھا» حکمت«دانند که نه خود اين مسلمانان و نه کسی ديگری به چنين  می 

  .ھا چنين ادعاھای کاذبی را پيش می کشندفالگيرھا و دعانويس و آخوند

در حالی که خود محمد بيش از پنجاه سال . عايشه، دختر بچه ای که محمد در سن نه سالگی با او ھمخوابگی کرد

 ھم اکنون نيز روحانيون مرتجعی چون خمينی و ھم فکرانش، در رساله ھای .داشت عايشه را به عقد خود درآورد

 دولت و اً يا اخير. کيد دارند و توصيه می کنند دختر بچه ھا را شوھر دھندأمحمد ت» پدوفيلی«نت خود به ھمين س

مجلس و شورای نگھبان حکومت اسالمی، قانونی را به تصويب رساندند که بر اساس آن، زنان و مردانی که کودکان 

  . زدواج کنندند با آن ھا اايرند مجازذبی سرپرست و بی پناه را به فرزندخواندگی می پ

  می) ھواھای نفسانی(ھايت   بينم که پروردگارت به انجام خواسته  می« است  عايشه، در اعتراض به محمد گفته

 ست که ئیھا قرآن، پر از حکم . يابد  تمتع محمد از زنان نمود بيش تری می ۀاين قضيه به خصوص در زمين» .شتابد

 شمرد و ھمان سوء استفاده ھا را بر  می» حالل«به انحای مختلف  جنسی محمد از زنان را ۀھرگونه سوء استفاد

  . است  باال از عايشه ھم در يکی از ھمين ماجراھا بر زبان رانده شدهۀگفت. می داند» حرام«ديگران 

  : ذکر کرده اند،است محققين در چند مورد زير از اين مسائل که به انتقاد از قرآن انجاميده 

زيد با زينب بنت حجش، دختر عموی محمد که .  او شدۀاش زيد، رھسپار خان ر پسر خوانده روزی محمد برای ديدا

در آن روز زيد در خانه نبود و زينب که کم و بيش نيمه لخت بود، در را .  بود ازدواج کرده بودئیزن بسيار زيبا

 لختش آشکار شده بود و محمد را در  زينب از بدن نيمهئیزيبا. وی محمد باز کرد و او را به درون خانه فراخواندربر

سپس در حالی که مشاھده » فتبارک هللا الحسن الخالقين«: پس از لختی سکوت، محمد اظھار داشت. جا ميخکوب کرد

ھنگامی که زيد به خانه برگشت و زينب رويداد رخ .  زيد را ترک کردۀ زينب، محمد را به خود آورده بود، خانئیزيبا

اما محمد . رساند، زيد يک سره نزد محمد رفت و اظھار داشت که ميل دارد زنش را طالق دھدداده را به اطالعش 

زيد که درک کرده بود عشق زينب در دل محمد خانه » .از هللا بترس و ھمسرت را نگه دار«: مخالفت کرده و گفت

عالوه بر آن . ب ترديد داشتاست، او را طالق داد ولی محمد از ترس سرزنش مردم، ھنوز در ازدواج با زين کرده 

ھا ازدواج با ھمسر پسرخوانده را ازدواج با محارم به  کرد و عرب  در سنت عرب، پسرخوانده با پسر تفاوتی نمی 

ت داد تا اين أ از طرف هللا به محمد وحی شد و به او جرئی ھاتولی بنابر رسم معمول ھميشگی، آي.  آوردند شمار می

ای ناگھانی وارد يکی از غش و   عايشه بود، به گونه ۀری که در روزی که محمد در خانبه طو. ھنجار را نقض کند

چه کسی نزد زينب خواھد رفت و «: ھنگامی که از آن حالت بيرون آمد، اظھار داشت.  ھای ھنگام وحی گرديد ضعف

  ».است به او شادباش خواھد گفت، زيرا، هللا ازدواج او را با من تجويز کرده 

 :است  کشد، نابود کرده   گفته شده هللا تمام قوم ثمود را پس از آن که يکی از آنان شتر حضرت صالح را میدر قرآن

شان باش و صبر کن و به آن ھا بگوی که آب ميان  پس مراقب . فرستيم  شان می  ما آن ماده شتر را برای آزمايش«

. رشان را ندا داد و او شمشير بر گرفت و آن را پی کرديا.  رود نوبت ھر که باشد او به سر آب می. شان تقسيم شده 

 ھای خشک آغل  پس ھمانند علف.  ھا يک آواز سھمناک فرستاديم ھای من چگونه بود؟ ما برای آن  دادن  عذاب و بيم

 ».گوسفند شدند
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ً  ، در اين خصوص می »طالب بن ابی علی« يل سکوت ھمراه  است، ولی به دل  يکی از آنان شتر را کشتهگويد که قطعا

  :است  ديگر از قرآن، اين داستان به شکل زير تکرار شده ئیدر جا.  آنان را نابود کردۀبا رضايت، خدا ھم

 آبش را رعايت کنيد، سپس او را ۀگفته بود اين شتر خداوند است، او و بھر) قوم ثمود(حال آن که پيامبر خدا به آنان «

شان، به يک سان نابود ساخت و از  ، آن گاه پروردگارشان آنان را به گناه را پی کردند) شتر(دروغزن شمردند و آن 

  ».عاقبت کارش نترسيد

  ابولھب، عموی محمد بود و از مخالفان وی در مکه ھم به شمار می. محمد، ھيچ انتقاد و مخالفتی را تحمل نمی کرد

 ديد   که محمد از وی میئیا وی و مخالفت ھا ھای محمد ب درگيری.  عميقی در دل داشتۀمحمد نسبت به او، کين. آمد

 است و در آن  در قرآن بازتاب يافته) سوره مسد(ای  اين کينه به صورت سوره .  محمد از وی انجاميده بودۀبه کين

 زدن به ابولھب است، به  اين سوره که محتوايش دشنام و طعنه.  است حتی از طعنه به ھمسر ابولھب خودداری نشده

 جھان و قادر ۀاز ساحت کبريای آفرينند.... از حيث موضوع قابل انتساب به پروردگار عالم نيست«شتی، قول علی د

  ».مطلق دور است که به يک عرب نادانی دشنام دھد و نفرين کند و زن او را حمالة الحطب بنامد

، »هللا«. شود معرفی می محمد در قرآن، مھم ترين شخص و آخرين نفر از ميان چندين ھزار پيامبر فرستاده شده 

است به اين دليل که از دستورات و ھشدارھای او   کند که چندين ملل مختلف پيش از محمد را نابود کرده  عنوان می

 ايم؟ مردمی که، در زمين مکان شان  اند که پيش از آن ھا چه مردمی را ھالک کرده آيا نديده «:  بودند اطاعت نکرده

و برايشان از آسمان باران ھای پی در پی فرستاديم و رودھا از زير . ايم انی که به شما نداده داده بوديم، آن چنان مک

چه » «.پای شان روان ساختيم آن گاه به کيفر گناھان شان ھالکت شان کرديم و پس از آن ھا مردمی ديگر پديد آورديم

م يا آن گاه که به خواب نيم روزی فرو رفته  که مردمش را به ھالکت رسانيديم، و عذاب ما شب ھنگائی ھا بسا قريه

  » .بودند به آنان در رسيد

به اين ترتيب، محمد، خود را آخرين پيامبر اسالم، معرفی کرده و پس از او نيز ھر کسی ادعای پيامبری داشته يا به 

ھی و دانش تاريخی بشر، البته مھم تر از ھمه، رشد علم و آگا. عنوان کافر سرکوب شده و يا ديوانه پنداشته شده است

  . برای مدعيان پيامبری مانند قرون وسطا و بعد از آن باقی نگذاشته استئیجا

  اغلب داستان.  کند تر مذھبی را ھم چون داستان ابراھيم تکرار می  ھای متون قديمی  قرآن در چندين نمونه از داستان

نھايت مردم را به  گويند و در   مورد خشونت او سخن میکنند يا در کيد می أ ھای هللا ت ھای اين چنينی بر مجازات

ای قوم من، آيا پادشاھی مصر و اين، جويباران که : فرعون در ميان مردمش ندا داد که«.  دارند ترسيدن از هللا وا می

 بينيد؟ آيا من بھترم يا اين مرد خوار ذليل که درست سخن گفتن  از زير پای من جاری ھستند از آن من نيستند؟ آيا نمی

اند؟ پس قوم  اند؟ و چرا گروھی از فرشتگان ھمراھش نيامده  ا به دستبندھای طال نياراسته نتواند؟ چرا دست ھايش ر

چون ما را به خشم آوردند، از آن ھا انتقام . خود را گمراه ساخت تا از او اطاعت کردند، که مردمی تبه کار بودند

شکست خوردن جالوت » .ی آيندگان کرديمآنان را در شمار گذشتگان و داستان برا. گرفتيم و ھمگان را غرقه ساختيم

رو ه چون با جالوت و سپاھش روب«:  شود  ای نقل می مابانه از داوود در قرآن به هللا نسبت داده شده و به طرز مذھبی 

پس به خواست . بار و ما را ثابت قدم گردان و بر کافران پيروز ساز بئیای پروردگار ما، بر ما شکيبا: شدند، گفتند

خواست به او  د جالوت را بکشت و خدا به او پادشاھی و حکمت داد، و آن چه می وشان را بشکستند و داوخدا اي

شد، ولی خدا بر جھانيان   کرد، زمين تباه می   بعضی ديگر دفع نمیۀبياموخت و اگر خدا بعضی از مردم را به وسيل

  » .دارد فضل و کرم خويش را ارزانی می 

 از عدم اجبار در دين سخن می  کند و مثالً   شود که تحمل ديگر اديان را توصيه می ت میگرچه آياتی در قرآن ياف

 کنند ناچيز به شمار   در برابر آياتی در قرآن که خشونت عليه ديگر اديان را ترويج میگويند اما اين گونه آيات کامالً  
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ً . آيند می  ر جا که آن ھا را يافتيد بکشيدشان و از آن جا ھ«: ھستند» جنگی و تئوری جنگ« با روحيه آياتی که تماما

جنگيد، مگر آن که با شما است و در مسجدالحرام با آن ھا مکه شما را رانده اند، برانيدشان، که فتنه از قتل بدتر 

بنابراين، خشونت در راه هللا، در قرآن ھم » .بجنگند و چون با شما جنگيدند بکشيدشان، که اين است پاداش کافران

جنگ بر شما مقرر شد، در حالی که «:  است است و ھم توسط هللا يا محمد بر مسلمانان تکليف شده دالنه فرض شده عا

آن را ناخوش داريد، شايد چيزی را ناخوش بداريد و در آن خير شما باشد و شايد چيزی را دوست داشته باشيد و 

  » .دانيد داند و شما نمی  برايتان ناپسند افتد خدا می

آنان که ايمان آورده «:  شود  بندی می تقسيم) ديگران(و شر ) ما( قرآن، ھمواره جبھه جنگ بين دو طرف خوبی در

پس با ھواداران شيطان قتال کنيد که مکر شيطان . جنگند، و آنان که کافر شده اند، در راه شيطان اند، در راه خدا می  

 » .ناچيز است

ھای ھولناکی می  با برخوردھای سختی از جمله تھديد به خشونت » شرکانم«و » يھوديان«، »مسيحيان«در قرآن 

و چون ماه ھای حرام به پايان رسيد، ھر جا که مشرکان را يافتيد بکشيد، و بگيريد و به حبس افکنيد و در «: شوند 

برداريد، زيرا خدا ھمه جا به کمين شان نشينيد اما اگر توبه کردند و نماز خواندند و زکات دادند، از آن ھا دست 

  » .آمرزنده و مھربان است

کردن تنبيھات شديدی را در پی خواھد  در قرآن، جنگيدن از جانب هللا پاداش به ھمراه دارد و خودداری از جنگ 

  .داشت

 ھای تاريخی قرآن، يعنی زنده ماندن ابراھيم در آتش، داستان قوم لوط، داستان قوم ثمود، داستان زاده شدن  داستان

  . ، با علم و آگاھی و دانش بشری کامال مغايرت دارد...يسای فاقد پدر و سخن گفتن او به محض تولد وع

  :لم ھای تخيلی ھاليوودی داردن، شباھت زيادی به داستان ھا و ف ھای تاريخی مطرح شده در قرآ برخی از داستان

ھای علمی، عمر زمين بيش  ابق يکی از يافته به عنوان نمونه، مط. جريان طوفان نوح، ادعای پوچ و واھی بيش نيست

طوفان نوح، يکی . از پنج ميليارد سال است و زمان پيدايش حيات کم تر از يک ميليارد سال پس از پيدايش زمين است

طوفان آن زمان که بر اثر بارش باران تمام جھان زير آب رفت، اين که نوح، . است ھای آدميان اوليه بوده  از اسطوره 

تمامی حيوانات موجود در زمين يک جفت نر و ماده داخل کشتی کرد و ھم چنين عمر نوح، با ھيچ علم و منطقی از 

  .اند  ھای علمی و گاه با توسل به معجزه اين موارد را پاسخ داده  حتا مفسران دينی گاه با برخی حدس.  نداردئیخوانا

مارگوليز و شوارتس حدس . حيوانی يک زوج به کشتی ببردبه نوح دستور داده شده، از ھر : نويسد ابن وراق، می 

 ميليون حشره در کشتی نوح امکان ١٠آيا بردن و جای دادن .  ميليون نوع حشره وجود دارد١٠ زنند، در اين دنيا  می

  . کنند، ولی حيوانات بزرگ تر که چنين نيستند است؟ درست است که حشره جای زيادی اشغال نمی  پذير بوده 

اين کتاب برای نخستين .  پاکستانی در نقد اسالم و قرآن استۀاز ابن وراق، نويسند» چرا مسلمان نيستم«ی به نام کتاب

عنوان اين کتاب ادای احترامی به کتاب .  منتشر شد١٩٩۵مريکا در ا ۀبار توسط انتشارات پرومته در اياالت متحد

  .است  شده، پرداخته  قد مذھبی که با آن بزرگ، که راسل در آن به ن»چرا مسيحی نيستم«برتراند راسل 

  آيا می.  نوع پستاندار وجود دارد۴۵٠٠ نوع پرنده، ٩٠٠٠ نوع خزنده، ۵٠٠٠ اند که در دنيا  دانشمندان تخمين زده

 نوع حيوان گوناگون را در خود جای دھند؟ ھر زوج از ۴۵٠٠توان در خيال به پندار نوعی کشتی پرداخت که بتواند 

 ھا، در حدود   ھای آبی گرفته تا گرگدن  ھا گرفته تا اسب ھا، از اسب  ھا، از پرنده انی، از مارھا گرفته تا فيلھر حيو

  چگونه نوح توانست با شتاب به اين ھمه حيوان دسترسی پيدا کند؟.  دھند  حيوان را تشکيل می٩٠٠٠٠

نی ساختار مکعب شکلی که در مکه واقع شده است را  کعبه، يعۀھای خود باور دارند که خان  سنت ۀيا مسلمانان بر پاي

  ھور گرونج، در پژوھش. ولی ھيچ مدرک تاريخی وجود ندارد که اين ادعا را ثابت کند. ابراھيم و اسماعيل ساخته اند
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 ۀي خواست بسازد، زمينه و ما  است که محمد اين داستان را از خود نوآوری کرد تا به دينی که می ھای خود نشان داده

ھای تاريخی و  عربی بدھد و با اين روش تحسين برانگيز، محمد دين مستقلی به وجود آورد و کعبه را با پيشينه 

  .اعتقادی که مختص اعراب بود، وارد ساختار عقيدتی اسالم کرد

 و زاده شده  جبرئيل که او با وجود باکره بودن، طفلی در شکم داردۀ فرشتۀھم چنين قرآن از آگاه شدن مريم، به وسيل

يشان و دانشمندان منتقد دين، برخی از مسيحيان در حال دامروز عالوه بر آزادان. دھد عيسی از مريم باکره خبر می 

می پذيرند و ترجيح می ندر انگلستان، ديگر داستان باال را آن چنان که در انجيل آمده » دورھام«کنونی و حتی اسقف 

مارتين . ص را به کار برده و آن را حمل بر يک عمل اخالقی بدون سرزنش کنند خالۀ باکره، واژۀدھند به جای واژ 

ھا به سبب عقيده به اين که اين مريم مادر واقعی اين  ما مسيحی :  شانزدھم با ايمان کامل اظھار داشتۀلوتر، در سد

زيرا عقيده به اين . مئيآ مانده، در نظر مردم دنيا احمق به نظر می   خالص باقی ۀطفل بوده و با اين وجود باکر

: باشد که به آدم و حوا گفت  آفرينش خدا نيز می سفۀ ضد فلهموضوع، نه تنھا با خرد انسان ھم گونی ندارد، بلکه ب

  .بارور شويد و توليد مثل کنيد

  :در قرآن آمده است

ماھی بلعيدش و . غلوب شدچون به آن کشتی پر از مردم گريخت، قرعه زدند و او در قرعه م. يونس از پيامبران بود

پس او را که بيمار .  ماند گويان بود، تا روز قيامت در شکم ماھی می پس اگر نه از تسبيح . او در خور سرزنش بود

  . رويانيديم و او را به رسالت بر صد ھزار کس و بيش تر فرستاديمئی کدوۀبود به خشکی افکنديم و برفراز سرش بوت

 ای حجم ندارد که انسانی در آن زندگی کند و عالوه بر آن ھضم   يک ماھی به اندازهۀمعدبراساس علم و دانش بشری، 

 ماھی موجود نيست ۀبرای مدت طوالنی در معد) اکسيژن و غذا(نشود و به اضافه اين که امکانات زنده ماندن 

  . قرآن از لحاظ علمی مردود استۀبنابراين، اين گفت

  :ن آمده استآدر قر. ند، يکی ديگر از داستان ھای متعارض دين با علم است خداوۀشکافتن دريا از طريق معجز

  .کرديد و ياد کنيد که دريا را برای شما شکافتيم و شما را رھانيديم و آل فرعون را غرق کرديم و شما نظاره می 

  :اند ده  کنند، نھی ش  میءمنان از دوستی با کفار و اھل کتابی که دين را استھزاؤ مائده، مۀدر سور

آنان را ) خداوند(اند و  شان کرده و بر آنان خشم گرفته و طاغوت را پرستيده  کسانی ھستند که خداوند لعنت ) اينان(

  .گم گشته ترند) از ھمه(تر و از راه راست   است، اينان بدمنصب  بوزينه و خوک گردانده

  :است  نساء آمدهۀھم چنين در سور

  . دئي به کيفر پيشينيان مبتال شده، به صورت بوزينه درآاگر ايمان نياوريد، ممکن است

 گيری در روز شنبه به   بقره، خداوند يھوديان را به دليل ماھی۶۵ -۶۶ اعراف و ۀ سور١۶٣ -١۶۶مطابق آيات 

  ...است ميمون تبديل کرده 

، »آسمانی«ه اصطالح  که در کتاب ھای بئیتحقيقات و بررسی ھای علمی اثبات کرده اند داستان ھا و افسانه ھا

 ً   . شبيه ھم و تقليدی از ھمديگر ھستند و ھم به معنای واقعی پوچ و واھی اندآورده اند شده اند تقريبا

 بود که توسط زيست شناس ٢٠٠۶، کتاب غيرداستانی پرفروش سال  »The God Delusion -پندار خدا يا توھم خدا«

ً . استکينز نوشته شده داو، به نام ريچارد ئیبريتانيا   .  از استادان فھم عمومی علم در دانشگاه آکسفورد بودوی، سابقا

 کند که خالق فراطبيعی به احتمال قريب به يقين وجود ندارد و باور به خدا باور  داوکينز، در کتاب پندار خدا عنوان می

: شود که پيرسيگ ھم نوا می وی، با اين نظر رابرت . کند جانی می  کاذبی است که در برابر تمام شواھد موجود سخت 

 شوند،  بسياری دچار يک توھم میھنگامی که افراد .  گويند  اش می شود، ديوانه ھنگامی که يک نفر دچار توھم می «

 ».خوانند شان می  من مؤ
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و » آفرينش ھوشمند«عقايد خلقت گرايان، شامل معتقدان به » بزرگ ترين نمايش روی زمين«داوکينز در کتاب 

او . شمارد برند با مدارک علمی مردود می  ال می ؤکسانی را که حقيقت تکامل توسط انتخاب طبيعی را زير ستمامی 

ً  ھای مختلف را بررسی می  به دقت حقايق جالب علمی از رشته  از طريق :  دھد  درستی تکامل را نشان میکند، و قويا

 درختان و تخمين عمر ۀھای موجود در تن  ساعت  ه ھای انتخاب طبيعی در پرندگان و حشرات، از طريق گا نمونه

 دھند، از طريق شواھد فسيلی و اثرات باقی مانده از نياکان اوليه، تا  راديواکتيو که بازده زمانی تکامل را نشان می

، حقيقی بودن یبسيارديگرشواھد  ۀ اين ھا، به عالوۀھم.  شناسی ملکولی و ژنتيک د قطعی تکامل توسط زيستئيأت

  . دھند گشت را گواھی می فر

منطق و غيرعلمی پاسخ محکمی می   جامع مدارک و شواھد صريح و روشن، به ادعاھای بی ۀريچارد داوکينز، با ارائ

ن جھان بازی می يي را که علم در توضيح و تب وی ھم چنين، عالقه وافرش نسبت به جھان طبيعت و نقش اساسی. دھد 

  .گذارد کند با بشر در ميان می  

ً ۀ عقايد جامع١٨۵٩در سال »  ھا خاستگاه گونه«شاھکار چارلز داروين، يعنی کتاب  .  به لرزه درآورد انسانی را عميقا

پذيرفته شده است، حتی ) فکت( دانشمندان سطح باال به عنوان يک حقيقت علمی ۀ، در ميان ھم)تکامل (ۀامروزه نظري

  . مورد قبول واقع شده است ديده ھم ديگر کامالً  دانان آموزش در ميان الھی

 صنعتی و بھبود شرايط زندگی کارگران قرار ۀ جامعۀدر محور تفکر مارکس انقالب و سرنگونی نظام غيرعادالن

 تحرير درآورد چنين آغاز می ۀرشته  ب١٨٤٤را که در سال »  حق ھگلۀنقد فلسف«وی، اثر خود تحت عنوان . داشت

ً لمان مربوط ااتا آن جا که به «: کند  ھر نقدی ۀ به غايت رسيده است و نقد مذھب پيش نھادست، نقد مذھب اساسا

، مارکس با لحنی شديد به مذھب حمله کرده و آن )١ رضا سلحشور صفحه ۀترجم(»  حق ھگلۀنقد فلسف«در » .ست

وجه اوضاع را افيون مردم و بزرگ ترين مانع سر راه ھر گونه تحولی قلمداد می کند و سپس انتقاد شديد خود را مت

  .سياسی زمان می سازد

 انتقادش، می نويسد نقد چاقوی تشريح نيست بلکه سالح است و آن چه ۀ ھمان کتاب در مورد شيوۀمارکس، در مقدم

دشمنی که نقد نمی خواھد تنھا بی اعتباری آن را ثابت کند بلکه می خواھد نابودش . در برابر آن ايستاده دشمن اوست

بته ناگفته نماند که مخالفت مارکس با دين، فقط يک بخش بسيار کوچکی از کل افکار و ايده ھا ال) ٦ و ٥صفحه . (کند

مارکس، بيش از ھر چيز در مورد اقتصاد تفکرات مھم و قابل توجھی داشته و در . و سياست ھای وی بوده است

مارکس به ھمراه يار . کرده استجھت لغو کار مزدی و خاتمه دادن به استثمار انسان توسط انسان آثار مھمی توليد 

 بشر، بسياری از جوانب آن را در عرضه ھای ئیھميشگی اش انگلس، بنيان گذار سوسياليسم علمی، يعنی علم رھا

 ئیر جھان موجود و برپاييآن ھا، تمام عمرشان را برای تغ. اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی روشن کرده اند

ۀ  توانش و به اندازۀجامعه ای که ھر کس به انداز. نی و بدون ستم و استثمار گذاشتند آزاد و برابر و انساۀيک جامع

 جامعه و شھروندان، دخالت فعال و سازنده ئیخواھش در جھت بالندگی و پويا دل امورۀنيازش سھم می برد و در ھم

  .می کند

می شود از دين به عنوان .  را معتاد کردبا دين می توان مردم: کيد کرده استأ و به درستی تئیکارل مارکس، به زيبا

 بعد اصالً . کاری به اقتصاد ندارد. ه ھم کاری به سياست نداردئشمردم ن. ئه کردشيک مخدر استفاده کرد و مردم را ن

 .مثل ترياک که اثرش از بين می رود. از يک مدت خود دين را ھم فراموش می کند

ر اساس دين گرفته می شوند مبتنی بر ھجويات و توھمات دينی ھستند و به طور کلی، قوانين و اعمال و مسايلی که ب

با واقعيت ھای جھان امروز و نيازھای واقعی بشر، نه تنھا جور در نمی آيند، بلکه نتايجی منفی و مخرب به بار می 

  .آورند
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در روحانی می سلطه کليسا روی قشری که زحمت می کشيد و عرق می ريخت و پول در می آورد و پولش را به پ

پس برای روحانيون، حفظ .  و تمام فکر و ذکرش اين بود که کار کند و زمين بخردداد تا برايش در بھشت زمين بخرد

  .سنت ھای دينی، ھم زمان برای آن ھا ثروت و قدرت بازتوليد می کند

. يسا مثل قرون وسطا نيست کلۀ اما اکنون سلط. رشد و نمو نمی دادۀ که به چيزی غير از خودش اجازئی کليساۀسلط

 طوالنی خود ۀ و روشنفکران پيشرو و آته ئيست در مبارزئیدر واقع جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجو

حاال اسالم و گروه ھا و حکومت ھای . توانستند دست کليساھا را از دخالت در امور دولت و حاکميت کوتاه کنند

رت کليساھا را دارند شديدتر و وحشی تر از دوران سابق، به جان مردم اسالمی مانند قرون وسطا و حاکميت و قد

 .افتاده اند و جنايت پشت جنايت می آفرينند

.  مذاھب، افکار ارتجاعی و مردساالر و خشونت را از طرق مختلف و به طور دايم بازتوليد می کندۀمذھب، البته ھم

بنابراين، ديدگاه مذھب . آزادی زنان در طول تاريخ بوده انددر واقع مذھب و مردساالری، به ويژه مخالفان سرسخت 

 ً  تفاوتی با ھم ندارند و در مجموع گرايش ارتجاعی نسبت به زن و حقوق زنان از انجيل و تورات گرفته تا قرآن، تقريبا

ً . مردساالری را در جوامع مختلف تقويت می کنند مثل و  توليد صيغه، چند ھمسری، حرمسرا، خانه داری و صرفا

دين و سرمايه با قانونی کردن خشونت و .  و زندگی زنان می پيچندء ھستند که مذاھب برای بقائیغيره نسخه ھا

تجاوز روزانه به حقوق زنان در سراسر دنيا، شرايط بسيار ناگوار و زندگی برده وار و خفت باری را به زنان تحميل 

  . کرده اند

ت مرد قرار داد و ھر نوع استفاده، بھره کشی جنسی، استثمار و خريد و  زن را به صورت يک کاال در خدم  اسالم

 ستم بر زنان و قوانين زن ستيز و ۀ مانند ايران، ھمئیدر کشورھا. فروش و يا کشتن زن را برای مرد آزاد اعالم کرد

نواده، منع حضانت از قانونی و دولتی شده است؛ از حجاب اجباری گرفته تا آزادی خشونت در خا  آزادی ستيز، کامالً 

فرزندان برای مادر و آپارتايد جنسی کامل در اتوبوس ھا، مدارس، دانشگاه ھا، ادارات، مدارس، قانون منع مسافرت، 

مجازات شالق و سنگسار، قانون صيغه، چندھمسری و قانونی کردن ازوداج پدرخوانده ھا با فرزند خوانده ھا و با 

  .  اغلب زنان را در معرض انواع خطرات قرار داده اندسدھا سد و مانع و ممنوعيت ديگر،

 ً ولين گروه ھا و حکومت ھای اسالمی، نمايندگان و قانون ا پيغمبران و امامانش، سران و مسؤ از خدا گرفته تحقيقتا

 ء بشر ايفاۀگذاران و قضات و نويسندگان و تحليل گران آن ھا، ھمواره نقش ارتجاعی و غيرانسانی در زندگی روزمر

 به امر خصوصی افراد تبديل نشده، ھم بنابراين، نقد مذھب، بايد پيگير و دايمی تا روزی که مذھب کامالً . می کنند

  !چنان ضرورت دارد

اين محمد است که در سلسله «: نويسد  محمد پيامبر مسلمانان چنين می ۀ، دربار»کائناتی«، به نقل از »ابن وراق«

 کند  ای که هللا در ساختار اسالم نقش درجه دوم پيدا می  گيرد، به گونه  ی هللا قرار میمراتب دينی باالتر از ھمه و حت

هللا، ديگر موجودی باالتر و واالتر از ھمه نيست، که چيزی بايد .  آيد  خود در میۀو در واقع در خدمت پيامير و نمايند

در خدمت و  در خدمت ھدف ھای سياسی او در راه خدمت به او فدا شود، بلکه موجود توامند و يک تائی است که

ھای  کند، او را در ھنگام شکست   ھای جنگی او ھموار می  آيد، راه را برای پيروزی مبر در می جنسی پي ھای  ھدف

وری بزرگ را برای فرمانروائی بر افراد بشر از سر دھد، مشکالت تشکيل يک امپرات و تسکين می جنگی دل داری 

... کند ھای سياسی و دنيوی او وجود دارد، برايش ھموار می  د و موانعی که در راه رسيدن به ھدف  دار راه او بر می

 کند؛  اشتباھاتش را ھموار می.  سازد کند، بر طرف می  ھائی که به سودش نازل می تمشکالت محمد را با آي) هللا(

ھای  ی و غيراخالقی سامی، تحقق غريزه م يک خدای ستم گر، وحش دھد و در مقا  را مشروع جلوه می ھايش لغزش

  . کند  پيامبرش را تشويق میۀددمنشان
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   ٢٠١۴ چ دوازدھم مار-  ١٣۴٩٢ ]حوت[چھارشنبه بيست و يکم اسفند
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