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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

 
  .آزاد ل
  ٢٠١۴ می ٠۴

 

  آداب اذيت نمودن زن در اسالم
٢  

 

 

 مت آدم خودخواه می ترسـد به دســر افتــاگ        من از عمامه و تسبيح و تاج و مسند شاھی

 

دشمن  تال واقعاً و مبارز اين پور ن عزيزاگردانندگان  گرانمايگکه اين نوشته را تکميل و خدمت  خوشبختانه قبل ازين
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تال يافته بود شدم صفحات ھمين پور محترم سيامک ستوده که اقبال نشر را در ۀسال دارم موفق به خواندن نوشتستيز ار

دارن دين  شانرا  اينجا نياورم و اميد است باعث دلخوری دکانۀم متن نوشتو حيفم آمد تا يک جمله فقط يک جمله از تما

 : ردد و آن چنين است گفروش و عالمان اسالمی ن

 :ديمی گو)  م،سنده و متفکر معاصر المانی يشاعر، نو ( Ensensberger ھانس ماگنوس انسنسبرگر

 تسلط بر ست، بلکهيه، کارخانه و اسلحه نيسرماشتر می گذرد روشن تر می شود که اسباب حکومت فقط يھرچه زمان ب

 ست؟؟يست و برده دار کيکه مشخص می سازد برده کمغزھا ست 

وشه و يک  قسمتی از واقعيت ھای تراژيد و بد بختی جنس زن در دين گ فقط يک مطالعۀديم دوباره به شرح و گربر 

 .مبين اسالم

ن ايت در زد به ھدءھر اکتفادن زنھا و فرمانبرداری مطلق از شوين و مبارک برای به اطاعت در آوراين دين اسالم مب

ذاشته و حق طالق خواستن را از او سلب نموده و گکند و پا را فرا تر  ھر نمیو لت و کوب نمودن زن از طرف شو

 به  زن مجبور است، احاديث نبوی و فتوای ھمين رقاصه ھای استعمار يعنی عالمان دينی،آن قرروی ھدايات مستقيم 

 ؟؟!!ھر  مطلق از شواطاعت

؟ يک دختر !!حم استعمار دينی وامل و شرايط به وجود آمده از ترر روی عگا!! شما فکر کنيد ! جمند اران گخوانند

 است در آورند ...زور مند و  ، پولدار،که مال خاطر اينه و بيسواد فقط ب مسن تحصيل کرده و با فھم  را به از دواج مرد

 تا چه وقت صبر کند ؟؟ تا) !!ر حال صابرين است گکه هللا تماشا  با وجودی(اين زن بد بخت !! ايند و نکاح عربی نم

ی به خرافات ذارگمجبور به احترام جنسی بکشد ؟ تا چه وقت ھمه جانبه من جمله ميت کدام اندازه بد بخت بوده و محرو

 ی خود باشد ؟؟؟گيط بد زندو تابع بودن از شرا

ن آنيست که ذکر آن در قرفته ھای قرآن ھيچ چيزی در دنيا گبين ھمه چيز ھا را مراعات نموده و مطابق اين دين اسالم م

تواند مورد  ر در ھمچو موارد اشتباه و يا بی توجھی نموده  محمد با احاديث و عملکرد ھايش میگنيامده باشد ؟ قرآن ا

ی را که فراموش نموده آن چيزفتن  گراره ھا و زن ر او ھم نسبت مصروفيت تھاجم به بيچگ؟ و ايرد گتفليد قرار 

 مداحان و بوت ، پيروان ،خواست اصلی اسالم است ھدايت دھد ؟ اين شيخک ھای عربی با اين ھمه غالمان عجمی 

ری بيش نبوده است گ فالن که او ھم ستمپاکان چرا بايد خاموش نشينند ؟؟؟ بايد يک چيزی را  به نام حديث از فالن بن

د ؟؟ اينجاست که چرندياتی سياه و تاريک ن جنسی و اجتماعی را از ديد خرافاتی خود بايد  تکميل کنء و اين خالروايت

ی رو!!! ،شود فته میگرق طالق خواستن از زن ح ،باشد  ذار میگثير أا تج زندکی مردمان بی خبر از ھمه ۀبر صفح

 ۀسان شيخک ھای عربی  دقيق  و در بار و فتوا ھای چاپلو، احاديث،ھمين ملحوظ بايد در  بر خورد با ھدايات قرآنی 

 .باشد بی تفاوت نبايد بود ھا که مسلما غرض آلود و غير انسانی میآنھر نوع فتوای 

 .باشد سار نمودن او میگسنری که از الطاف الھی نصيب جنس زن شده است  تازيانه زدن و گموضوع دي

ز دين يھود بر داشت شده است چون در دين يھود اين امر قابليت عملی شدن  اسار نمودن زن توسط مرد ھا مستقيماً گنس

باشد به  که ھمين هللا عربی می) اسم خدای يھوديان) (يھوه( در تورات ،ذاشته گ ءرا ھم به اجرا را داشته است اسالم آن

 نمودن نه تنھا برای زنا کار سارگکه در دين يھود سن اما قابل ياد آوری است  ،سار زنان حکم داده استگصراحت به سن

اما بعد از  ، استء ھم مرعی االجرا، به يھوه فحش دادن،ری را انتخاب کردن گ دين دي،بلکه در مورد کفر ورزيدن

 .سار نکرده اندگکسی را سنادعای پيامبری توسط عيسی فززند مريم يھوديان تا امروز 

سار گکسانی حق سن(فته است گسار نکنيد بلکه گکسی را سنفت گ نگز دين يھودی موسی بود ھرۀعيسی که ادامه دھند

ان دينی را گ فتوا دھند مردم  مخصوصاً ۀازينرو يھوديان و مسيحيان که ھم) ناھی نکرده باشندگکردن را دارند که خود 

 از توان فکر نمود که عيسی مترقی تر به اين تناسب می(سار برداشتند گدانستند دست از سن ناھکارن میگ ۀاز جمل
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 ؟؟؟؟؟؟؟)،فقط در ھمين يک مورد!! موسی بود 

 که  کمی عربی بفھمد و ريش ھم داشته  فقط ھمين،ناهگناھکار و بيگ فقه اسالمی ھمه یاما دردين اسالم عزيز تمام علما

ی أردھد و متفق ال ھدايت می) هللا اکبر(فتن گو  آداب اذيت نمودن جنس زن با مراعات نمودن کاملسارگباشد به حکم سن

ان و گنمود که اکثريت اين فتوا دھندنبايد فراموش  (باشند و فقط در مورد اجرای آن کمی باھم اختالف نظری دارند  می

 ؟)!!سار  بيسواد   ھستندگمجريان عمل سن

 بايد در مورد زناکار محصن، بزرگسال، آزاد  مجازات سنگسارديگر اتفاق نظر دارند که مکاتب فقه اھل تسنن با يک 

و کسی که در قبل از لذت جنسی ) توان محصن ناميد جز مکتب شافعی که در آن غير مسلمان را نيز میه ب(مسلمان و 

 حنفی ھا و حنبلی ھا معتقد ھستند که ھردو ،پياده شود) چه ازدواج ھنوز برقرار باشد يا نباشد(مشروع بھره برده است 

روشنفکر ( ، کردءت سنگسار را بتوان در مورد آنھا اجرابايد حتماً محصن باشند تا مجازا) زن و مرد(زناکار 

ی پيشرفت نموده از ئ نھاۀ اما در مملکت عزيز ما که اسالم محمدی توسط غالمان شيوخ عرب به درج) (؟؟!!دينی

سار نمودن مرد فتوا گ نموده و به سنءسار زن اکتفاگسنورزند و فقط به اجرای   میءسار نمودن مرد زنا کار اباگسن

 از نحوی چون اکثر اين زنا کاران مسلمان ريش دار بوده و از زور مندان دينی و سياسی کشور بوده و يا  به ،دھند نمی

افرادی که محصن نيستند  بايد در صورتی که آزاد ھستند يکصد ضربه و اگر برده ھستند )  با آنھا وابستکی دارندحاءان

جز حنفی ھا ھمچنين معتقد ھستند که زناکار انسان  آزاد را بايد يک سال  و ه مه فرقه ھا بپنجاه ضربه شالق زد و ھ

اين بی ناموسان و بی وجدانان که با اين !! ان اين نوشته گبا کمال معذرت از خوانند( ،انسان برده را  شش ماه تبعيد کرد

به چون از چلی تا !! تواند باشد  نمی!! نه !!) يست؟؟ تعجب آور ن!!کنند   برده ياد میۀافتخار از ذکر و  نوشتن کلم

زناکار ھمچنين بايد از روی : يند  گو؟ آنھا می!!!)دانيم  ان  دينی ھمه ھمان طوری اند که میگ مدارج رسيدآخرين

اما مرد (توان زناکار محصنه ناميد  آزادی عمل مرتکب زنا شده باشد، زنی که مورد تجاوز قرار گرفته باشد را نمی

يان ارتباط داشته باشد بايد نه تنھا بايد مجازات نکرد بلکه گو از زور یر خود قدرتمند باشد و يا به نوعگمتجاوز را ا

ر گ روشنتر جلوه تا اسالم مردانه) اورا ھم فراھم ساخت ) يعنی از انظار پنھان داشتن(وقتی  فرار مۀاحترامانه زمين

 باشد؟؟

 ٢٧تا ٢٢ آيات ٢٢ ۀتورات تثنيه سور

 به اين ترتيب ،تکاب زنا با زن شوھر داری ديده شود ھم آن مرد و ھم آن زن بايد کشته شوند ر مردی در حال ارگا

ردد گتوسط مردی اغوا  در داخل ديوار ھای شھرر دختری که نامزد شده است  گ ا،شرارت از اسرائيل پاک خواھد شد 

ياد  نزده که فر خاطر اينه  دختر را ب، تا بميرند ،سار کنند گسن بيرون برده بايد ھم دختر و ھم مرد را از دروازه شھر

تی بايد از ميان رری را بی حرمت کرده است چنين شراگکه نامزد مرد دي و کمک نخواسته است و مرد را به جھت اين

ستحق مرک باشد ناھی که مگپاک شود اما اکر چنين عملی خارج از شھر  اتفاق بيفتد تنھا مرد بايد کشته شود چون دختر 

ياد زده و چون در  ور شده او را بکشد زيرا دختر فرتکب نشده است  اين مثل آن است  که کسی بر شخصی حملهمر

 : آمده است۴٣ ما ئده آيت ۀ در سورفته است  تا اورا نجات دھد نرخارج از شھر بوده کسی به کمکش

ُمونََك َوِعنَدھُُم التَّْوَراةُ فِ يَف يَوكَ   .نَ يتََولَّْوَن ِمن بَْعِد َذلَِك َوَما أُْولَـئَِك بِاْلُمْؤِمنِ يُحْكُم ّهللاِ ثُمَّ ھَا يَحكِّ

ردان گر نزد آنھا ست سپس از حکم تو روي د تورات که حاوی حکم خداستدھند در حاليکه چکونه ترا داور قرار می

 .شوند و اينان ايمان نياورده اند می

سار آمده و يھوديان برای آزمايش نمودن پيامبر گاد دارند که اين آيت در مورد سنقبسياری از مفسرين قر آن به اين اعت

 به تفسير  شما  لطفاً  مجازات زن زنا کار پرسيده بودند مثالً ۀاھی از ميزان دانش او از تورات از او در  بارگو آاسالم  

 .مائيدتوجه فرزير 
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 :١٤سطر  ١٥١صفحه  ٤حجه التفاسير جلد 

، سپس )سنگسار به(تورات نزد ايشان است، در آن حکم خدا که  ونه تو را حکم می سازند و حال اينو ای پيامبر چگ

که (ی موافق کتاب ايشان، و نيستند آنان باور دارندگان حکم کتاب تورات اکه تو حکم کرده  کنند از بعد آن اعتراض می

 .سنگسار است

 :آن در مورد زناکار اينگونه آمده است تورات  در قرۀواسطه د غير مستقيم سنگسار بئياز تا

 ١٥ ت نساء آيۀسور

نُكْم فَإِن َشِھُدوْا فَأَْمِسُكوھُنَّ فِ يَن اْلفَاِحَشةَ ِمن نَِّسآئُِكْم فَاْستَْشِھُدوْا َعلَ يأْتِ ي یَوالالَّتِ  تََوفَّاھُنَّ اْلَمْوُت أَْو يوِت َحتََّى ي اْلبُ یِھنَّ أَْربَعةً مِّ

 .الً ي َسبِ ْجَعَل ّهللاُ لَھُنَّ ي

د اگر شھادت دادند ي می شوند ، از چھار تن از خودتان بر، ضد آنھا شھادت بخواھءو از زنان شما آنان که مرتکب فحشا

 .شان نھديش پايا خدا راھی پيدتا مرگشان فرا رسد يزنان را در خانه محبوس دار

 پيش پای زناکار بگذارد نکرده است، اما بسياری  ياد شده از عبدالمحمد آيتی است، وی اشاره ای به راھی که خداۀترجم

بايد  اين است که ت مفھوم اين آي،از مترجمين قرآن اشاره به حدودی که بعداً برای زنا در اسالم مشخص شد کرده اند

حال  ،و يا خداوند راھی در مقابل آنھا بگذارد ميشوند در خانه زندانی کنند تا مرگشان فرا رسد ءزنانی که مرتکب فحشا

 ھنوز تمفھوم اين راھی که قرار است خدا پيش پايشان بگذارد چيست؟ منظور حدی است که در زمان نزول اين آي

 ء بعدھا منسوخ شد و ديگر حکم اسالم در مورد زنانی که به فحشات يعنی اين آي،مشخص نبود و بعدھا مشخص شد

توان در  ای آنھا مشخص شد، که اين حدود را ھم میشوند اين نيست که در خانه حبس شوند، بلکه حدودی بر دچار می

 .قرآن و ھم در احاديث يافت، به حديث زير که مورد توجه فقھای اھل تسنن است توجه کنيد

 ٣٢٠٠شماره  ٦٥ صحيح مسلم جلد دوم صفه ۀترجم

پريد،  ر وی میشد و رنگ از رخسا شد وی بسيار برانگيخته می وقتی بر پيامبر وحی نازل می: عباده بن صامت گفت

از من ) دستور از طرف هللا را(اين «روزی بر او وحی نازل شد و ھمين حالت به وی دست داد، بعد از وحی او گفت 

کسی که توسط عقد اسالمی ازدواج  ،قرار داده است) شوند  میءکسانی که دچار فحشا(بگيريد، هللا راھی پيش پای آنان 

ضربه شالق  ١٠٠شود، و شخصی که ازدواج نکرده باشد  بعد سنگسار میخورد و  ضربه شالق می ١٠٠کرده باشد 

 .شود خورد و برای يک سال از شھر تبعيد می می

 . به ھمين نتيجه از طريق ديگری رسيده اندتمفسرين و فقھای شيعه نيز در مورد اين آي

 ٣٧٤صفحه  ٤زان جلد ير المي تفسۀترجم

 ی که می پوشد لباس ميش ميترسمگرگاز آن     ران شيۀتی از يوز و ببر و حملــدارم وحشــن

 

 ادامه دارد

 

 


