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  .آزاد ل
  ٢٠١۴ جوالی ٠٩

 چھار زن داشتن اسالمی
 

ن در اسالم  به ارتباط چھار زن داشتعزيز نعيمیرامی آقای گدانشمند و مبارز ۀ انبجخواندن نوشته ھای علمی و ھمه 

 که گرديدتوانم در آن مورد چيزی بنويسم و خوشی بيش از حد آنوقت ميسر   نمیکهآنقدر برايم آموزنده و خوش آيند بود 

) علمی( خود شان ۀفتند و داليلی به عقيدگر ھم درين بحث سھم سعيدیتر کدانشمند اسالمی ما محترم حاجی صاحب دا

عی نمودند اين موضوع را   نوشتند و مثل صد ھا و ھزاران مال و رھبر دينی ستباط چھار زن داشتن در اسالمھم به ار

چھار زن (مت و دانش خود اين موضوع علمی و با  مفھوم ک هللا روی حکهات علمی طرح و ثابت سازند کھم در چو

 ۀ در نوشتسعيدیم  پاسخ آن ھمه داليل غير قابل قبول محترکهذشت  گاما ديری ن ،نجانيده استگدر قر آن ) داشتن را

م وعمل ھم با ک غير انسانی بودن چنين حکه از پايه و ريشه رد شد و  نه تنھا غير علمی بودن آن بلنعيمیدومی آقای 

را   آن اسالمی علمای  ھيچ مرجع کنم  نمیفکر که موضوعاتی که بلگرديدی ثابت ئ ايشان و دادن مثالھاۀتحليل ھمه جانب

ر چيزی درين باره داشته باشند گ ا سعيدی  و من مدتی است منتظر ماندم تا آقایگرديد بتوانند ھم مطرح ئیوگجواب

سفانه از جناب شان به ار تباط اين موضوع چيزی نخواندم أاما مت نوشته و از دانش اسالمی خود ما را بھره مند سازند

 . نوشتند ھمانا آداب  فالن و فالن بودکهھمه چيزی 

  چون تا حال کنم را تلقی نمی داختند موضوع مھمی آن حقير و فقير نپرۀاالت بندؤ جوابات س بهسعيدی محترم که ين از

وی آڼ گری نموده و جوابيکاالت و جوابات را پؤ ھمچو سۀيعنی در طی سالھا ھيچ عالم دينی نخواسته و يا نتوانسته دنبال

ار ھم در دوره ھای مختلف کم داده اند و اين  ھميشه به خورد مردکهباور مندی   ھای دروغين و خرافاتی خود باشند 

اران اسالمی شرايط آن مساعد و بر مردم بينوا و خوش باور ما تحميل کيان و جنايتگوشور ما توسط زور کتاريخی در 

 .ر انديکم مشابه ھمدکنيستند چون عالمان دينی با تفاوت ھای خيلی  ه است و ايشان ھم چندان مالمتگرديد

 و ، روايات،امک اح، قوانين،االتی در ارتباط اسالمؤس) جاويد(رانمايه و عزيز گ وقتی دانشمند کهاست قابل ياد آوری 

ار ھا و دعای بد نمودن به ک در مورد عاجز بودن هللا از اجرای بعضی  پيشوايان و دنباله روان اين دين مشخصاً کردعمل

را اسالمی سازند يعنی  ن فقط خواستند اسم جناب شان منحيث عالم ديسعيدی صاحب داکترمودند گان خود مطرح فربند

؟؟ )عبدالجاويد (ذاشتند گرا  با استناد به  احاديثی از چند فالن بن فالن و ھم رواياتی از چند شيخ عربی اسم جناب شان

 فکر،ز تننده در طرکن ي خيلی ھا ھم تعيکهاالتی ؤ س،االت ھمچنان بدون جواب ماندؤار تمام شد و سکو !! فقط ھمين 

   .باشد برداشت و باور مندی شخص می

رانقدر به قلم گاال ت آن ؤتباط سسفانه استاد ھم حرف و سخنی به ارأين باره چيزی ننوشتند و متامحترم جاويد در
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 چون خاموش بودن و جواب ،ند کرد  بھتر بود اعتراف میکه ،يند و بنويسندگوتوانستند چيزی ب نياوردند و شايد ھم نمی

   .اھد کران از مقام استادی اسالمی میيکاالت دينی و اسالمی دؤ به سندادن

ذشته است اما بد بختانه طرز گالی را ھم نداشت ؤسی حق سکطرفه بود و ک  تبليغ امورات دينی يکهی ئآن زمان ھا

 فکرسطائی ار قرون وک و برداشت ھای عالمان دينی ما در ھمان معيار زمانی توقف نموده است و ايشان با اففکرت

ام صادر نمايند و مردم با عزت و حرمت و دست بوسی ک اح، فتوا دھند،ويند گ ھنوز ھم بايد ايشان بکه نند  يعنی اينکمي

سير ( که ين  اما غافل از،وتی ھمين عالم دين و پيشوايان اسالمی بپردازند ک به شماريدن صفات ملسؤالايشان بدون 

مغز ھای افسون شده را باعث شده و روز به روز اين متاع و جنس خرافاتی و شاف کان) ،امل علوم بشریکزمان و ت

يران استعمار گ ھای عربی و مزد بک دنباله روان شيخۀاری خالصانک و ھمکمک به که استعمار ۀمبتذل عرضه شد

فتار گ روز در  و محتوای ھيچ بودن اين افسون اسالمی روز به،د ارزش  خود را از دست داده است رد گبازار يابی می

 درد گان خاص هللا  روشنتر میگ نمايندکردو عمل

 ، باور مندی، عقايدفکر،ذشته تا حال بر طرز تگه اديان از زمانه ھای خيلی ھا گرديد برای من روشن کهی ئتا آنجا

ثر کانی حد اران انسگذار بوده و مستبدين و چپاولگثير أ انسانھا تکرد قضاوت  و عمل،برداشت از پديده ھای اجتماعی

 اما با پيشرفت ،نانه و غير انسانی را با استفاده از ساده انديشی مردمان داشته اندئيخا ، بی شرفانهئیبھره برداری  ھا

ثير أ دين و مذھب در اجتماع دين تۀ نتايج مخربانکيکل نسبی با در نظر داشت تفکامل بشريت به شکعلوم انسانی و ت

رود  فانی میگو انسانھا در روشنی پديده ھای علمی به طرف شکقدر ذھن و در چون ھر ،ه است گرديدپذير ھم 

يان و تاجران اين متاع سر سختانه و مذ که منفعت جو ی، با وجودخرافات دينی خواسته و ناخواسته صدمه می بينند

 .دارند بوحانه در بقای آن تالش می

 برای ھر مرد مسلمان فاقد وجدان انسانی که زن کي زبه ھر صورت برويم دنبال بحث در اختيار داشتن اضافه تر ا

!!  باشد   ھر وجدان بيدار و انسانی میۀ آزار دھند،فکر بوی تعفن اين نوع تکه با وجودی!! خوش آيند است و لذت بخش 

افر خطاب کر ما را گ؟؟؟؟ ا،باشند  اين نوع بی وجدانی به نام علم قرآنی میۀکنندچرا ؟ عالمان دين ما طرفدار و تبليع 

 :ئيم گو بايد بکنندن

تواند در حدودی مشخص انسان باور   و اصليت آن میا محتوۀ ساده انديشی در بارکه اعتقاد و باور مندی  است ،دين 

ن و رسيدن به مقاصد آ استفاده ازءتباط به سواما در ار !! تیثافت ھای عقيدکو دور از ! داردھگ ن،دلگمند به آن را پا

 . و وجدان می خوابد،شود  رف انسانی دور انداخته میشوم و پليد  ش

جنايت  ،نياشاگر ک لش،مان روايان فرۀ ھم...عثمانی و،  فاطمی، عباسی،ی امویخلفا ، خلفای راشدين،مسرای محمدحر 

ان و  دخترزنھا،... جمله زيورات و زنھا  من !فان و متجاوزين به نواميس مردم پر بوده از اموال غنيمتی ، بيشرارانک

ھم با توجه و يا ھم ) مرد ھا( ھمين ملحوظ دنباله روان  آنھا روی!! ناموس ھای مردان سر زمين ھای  اشغال شده 

ايت و امر اسالمی گی به مثابه ھد اين نعمات زندۀدانند تا از  ھم حق می  قرآنی خود ر ا ذیتی يا چند آيکاستناد به ي

را به   زن  دفاع و آن۴ داشتن ۀورک از مف٢١ی نمودن در قرن گيعنی زندبھره برده و شرف ببازند و در شرايط فعلی 

 وه دھند ؟؟؟؟؟؟؟لزعم خود شان علمی ج

رانه ک نوۀر رابطگ به باداران بين المللی و استثمار نحوی از انحاء به  که  اينمرد مسلمان با قدرت و با نفوذ مخصوصاً 

وشش و بی وجدانی ک ،ی خودش از ھيچ نوع تالش گ وضع زندۀان به پيمکوچکيل حرمسرای کھم داشته باشند برای تش

 موجود به نام زن باشد و تعدادش ھر چه بيشتر  بھتر ک ي، جنس ک ي، ء شیک يکخواھد مال  فقط میکنددريغ نمی 

 .ه ندارددباشد ورنه اسالم برايش فاي ) کمال(  جنسی را ،  ءشی!  چيزیيکچون بايد !! 

 ی مکهموده ھای محمد آن و فرام الھی در قرکمسلمان و يا مسلمان نما مطابق و با استناد به احم يک آدوقتی باور مندی 
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 تا کند  سعی بيشتر می؛ تعلقداری، عيال،شیک ماشين چوچه ،نيز ک ، زن يعنی برده که هللا است به اين باشد فرستادۀفت گ

ی دستر سی پيدا نمايد و بھترين انتخاب يک به اين داشته شده است اقالً ھگی محروم نگر از تمام نعمات زندگدر جامعه ا

 خود را بيش از بيش  دينی جلوه کهآن است   ی اقتصادی خودشئبرای رسيدن به تسلط داشتن بر چند زن در حدود توانا

 عربی ياد ،ذارد گباری ھايش چنين شرايطی برايش مساعد نباشد بايد ريش کثافت کر نظر به گ اکه داده و يا ھم اين

ران و غالمان شان ک نوۀرفته تا  در جملگ قرار تر در خدمت بيشرفان عرب نعت خوانی و مداحی نموده و  بيش،يرد گ

 .يردگقرار 

اح داشته باشد ک در نکه تواند با چھار زن ھمزمان ازدواج نمايد يعنی اين  مرد میيک کهدر اسالم اجازه داده شده است 

 با کهدھند  مراھان راه انسانی برای  نشاندن عطش شھوت حيوانی  خود فتوا میگ اين جاھالن و که نو شرم آور تر اي

 شما ، نوشته ام درين باره مفصالً من قبالً ) مال ستار سيرت(کرداح کتوان ازدواج نمود و او را ن طفل چھار ساله ھم می

گر اين فته باشد ؟؟؟؟ اگ هللا ھم که انسانی است؟؟ ولو اين اين نظر وحشيانه و غير کهنيد ک ی نمفکرانمايه گران گخوانند

 به ھر را   تانۀتوانيد و حاضر ھستيد دختر و طفل چھار سال د آيا میگوئيداريد؟ خود ب ئيد میأ عالمان دينی را تۀينظر

  مرد در آوريد ؟؟؟؟؟؟؟؟ سن مرد مھم نيست؟؟؟؟يکاح کدر قيد ن) که باشددليل و ھر شرا يطی 

 ۀن زمان اين بھترين ھديآ مرد محروم از تمام مزايا و حقوق انسانی يک مرد عرب وحشی آن زمان و يکاه گاز ديد

 اسالمی بوده است

 سياسی و ،ر شرايط اجتماعیيوجود تغي  قرن قبل صادر شد و با١۴تباط  موضوع چھار زن  داشتن آيات قرآنی به ار

 از دانش وعلم وحد اقل سواد انسانی محروم کهی ئشور ھاکم در م ھنوز ھکحقوقی افراد بشر در جوامع مختلف اين ح

 . جاری است،داشته شده اندھگن

يک باور راست و حيث  موقتا اسالم را من(گنيم و  انسان باشرف و باوجدان به اين پديده نظر افيکاه گر از ديدگنون اکا

سان چاپلو و انک بوت پا،ران ک مخصوصا نو ھای عربکشيخ ،ين سر دمداران اسالمیاخواھيم از می) حقيقی بپذيريم

 که  بوده است؟ و يا اين، ھمان شرايط و  مخصوص مردمان آنوقتم قران فقط برای ھمان دورهک اين حکهشان بپرسيم 

 باشد ؟؟؟  جھانشمول و ابدی می،م جامعک حيک

ثريت خود ؤت تطبيقی نداشته و مبوط ھمان وقت و زمان بوده و در شرايط فعلی قابليکه مر شتر نيست؟ ايندو جواب بي

 دستور الھی است در ھمان يکاين !! نه  : که  جواب دوم اين،تواند برای انسانھا قابل قبول باشد  را از دست داده و نمی

 . اندفتهگ چون هللا و محمد در قرآن چنين چيزی ، شرايط فعلی و در آينده ھم قابل تطبيق بوده  است و خواھد بود ،زمان 

 .ر اعتباری ندارديکام مخصوص ھمان زمان بوده و دک اين احکه اين ،سی مورد اولبر ر 

 و وحشيانهم منسوخ شده و ک پيرو اين حکهدھند  خود اجازه میه ذشته چرا مسلمانھا بگسال  ١۴٠٠ از آن زمان کهحال 

ين به نام اسالم اعتقاد دارند گآر زھ شوم وۀمند و مخلصانه به اين پديد باور واقعاً که ی باشند ؟؟ آن مسلمانان٢١در قرن 

بی خبر از تمام  ، بی پناه يک موجود اضافه تر از کهر شرم و حيا ندارند ؟ گم را می پذيرند ؟؟ مکچرا و چرا اين ح

 قفس يک چھارمی در ، سومی ،نام زن دومی ه شيده را بک مظلوم و ستم،حقوق و مزايای انسانی در مورد خودش 

 ؟؟؟؟؟) شور خود ما ست کظور شرايط من(کنند  زندانی می

سانی ھم در پيروی ازين کع انسانی اسالمی بايد تطبيق شود و می  بوده و در جواگم ھميشک اين حکهاما در مورد دوم 

 سازند و در تفسير و تحليل ھدايت چھار زن داشتن ھمه جانبه  نوشته و آيت پشت علمخواھند از دين اسالم  ھدايت می

 قلمداد می) علمی( باوران ما ھر جنايت اسالمی را نويسند و برای خوش دنبال فتوا میه حديث و فتوا ب حديث پی ،آيت

 بار عاجز شده وخاموش يکشود    علمی رد میواقعاً   چرا وقتی علمی بودن نظر شان معقوالنه وکه بايد نوشت  کنند

  روند ؟؟؟  می)  حسن چپ چۀوگ( نشسته و به اصطالح به 
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  طالب معلومات میکهی ئت آنھاسؤاال ۀنيد ؟ چرا به ھمک ین اسالم علم است و شما عالم دين ؟ چرا فرار مر ديگحال ا

 و مسلمان ھستند پاسخ نمی دھيد ؟؟ آيا متديناه بوده و بدانند چرا گر مسلمان باشند بايد مسلمان آگخواھند ا باشند و می

 که انش را نشان دھد ؟؟ يا اينگانيت دين اسالم و شما نمايندتواند حق خاموش بودن  در مقابل اين ھمه پرسش ھا می

سند؟ و خواھند  به مال و منال بر ان اين مزخرفات میگدھند که نمايشباشد ؟؟  شعبده بازی ھای مدرن  میگر  نمايش

بيشماری و پولھای   جايداد، چندين زن ،ين صاحب زمين گوره ھای زھر آکی پخش اين مفند از دست آوردھای مادبتوان

شور در ھوتل ھای پنج ک ۀھنگرسنه و برسی ھای خود و متعلقين خود را با موجوديت ده ھا ھزار ردند تا بتوانند عروگ

  ؟؟؟؟؟کنندذار گينه بر که و مد مۀستار

يات خود توانند نظر خواھند و می  میکهی رسيده اند ئی و خاموش بودن عبور و در جافکر انجماد ۀمردم ما از مرحل 

 قدرت مندان ،يان، چون زورگون بود کار و عمل از صد ھا سال به اينطرف نا ممکاين!! اس دھند ک ھر چه باشد  انعرا

 ھای شيوخ عربی نه ک و تا اندازه ای چلی ھا و مال و ريش داران و بی ريشان غالم،حانيون، رو مشايخ، ثروتمندان،

 !! کنند ار را میک سد اين توان شان بگرنون ھم اکزدند و ھم ا  سر میکهتنھا مانع بودند بل

خواھم در ارتباط موضوع چھار زن داشتن اسالمی به آن اشاره ای داشته باشم    در اخير اين نوشته میکهموضوعی 

 حقوق ۀران شيوخ عرب در بارکلو پاره نمودن نوگآن ھمان داد و فرياد و ) علمی بودن اسالمی (ۀصرف نظر از جنب

ر مرد گر حق زن و مرد در اسالم مساوی است ؟ فقط درين مورد مشخص  اگ؟؟  ا،اسالم است مساوی مرد و زن در 

 ،ر اين حق را نداردگا!!! حق ازدواج با چھار زن را دارد زن ھم بايد حق ازدواج با چھار مرد را ھمزمان داشته باشد

 يک ؟ فقط ئی ھای اجتماعی و قضادر شھادت ؟ در مقام ق مرد و زن در اسالم مساوی است ؟ در ميراث؟حجای گپس 

چرا در :  عمده اين استسؤال                                        مورد از حقوق مساوی زن و مرد را روشن سازيد ؟؟

سی و خواھشات نفسانی گ ھای عالمان فقه و افسقال ھای اسالم موضوع سئی احاديث محمدی و ھدايات و رھنما،قرآن 

گان تباط اين موضوع اسالم عزيز و نمايندز ضرورت ھا و خواست ھای زن به اراست ؟ و چرا امرد ھميشه مطرح 

غير عادالنه بودن خلقت اسالمی  نامتوازن و( مرد شھوتش زياد  تر از زن است که ر اينگارند ؟؟ اشان صحبتی نمی د

ر اختيار داشته باشد اين به اين  مفھوم سانی را برای رفع ضرورت شھوانی خود دکسی و يا ک بايد  اجباراً که) مردو زن

 زن ،؟ و نبايد از حقوق مساوی زن و مرد صحبت نمود !ين شھوت مردک رفع تسۀ زن وسيله است ؟ وسيلکهخواھد بود 

 حضرت محمد  ک  حديث مبار،ميت مطلق بر آنھا دارند کشتزار مردھا ھستند و مرد ھا حاک ھا زن،يت مرد است کمل

)   در پشت شتر باشندکه ی خواستھای شھوانی شوھران شان ھستند ولو اينئوگزنھا مجبوربه جواب  (که مبنی بر اين

 م صادر میک حمذکرانه است و مذکر اين دين ھم ۀفی شدمردانه بوده و هللا معر دين يک اسالم ،امل دارد کوضاحت 
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